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 ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та 
суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Перелік  
карантинних 
обмежень на всій 
території України  
з 19 грудня 2020 року

АКТУАЛЬНО

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства про програми «8 тисяч» (через портал 
«Дія») і «Компенсація ЄСВ» (через регіональні ДПС)

Держбюджет 
наступного року 
ухвалено

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Учора на вечірньому засіданні Верхо-
вної Ради голосами 289 депутатів ухвалено в цілому Закон Укра-
їни «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Цьому пере-
дувало продуктивне голосування за законопроєкт про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України, який адаптували для по-
дальшого ухвалення головного кошторису країни. 

Доповідаючи параметри держбюджету, міністр фінансів Сергій 
Марченко повідомив, що у процесі підготовки документа до дру-
гого читання було розглянуто близько 2,5 тисячі правок народних 
депутатів. Уряду вдалося зменшити дефіцит бюджету з 6 до 5,5 % 
ВВП, збільшити дохідну частину на 21 мільярд гривень, а видатко-
ву зменшити на 2,8 мільярда. Під час доопрацювання законопро-
єкту уряд не змінював основних прогнозних макропоказників еко-
номічного і соціального розвитку, адже  вони базуються на реаль-
них розрахунках. Як зазначив заступник голови парламентського 
Комітету з питань бюджету Олександр Трухін, з урахуванням ухва-
лених змін до Бюджетного кодексу комітет рекомендує прийняти 
законопроєкт про Держбюджет-2021 у другому читанні та в цілому.

ЦИТАТА ДНЯ

ІГОР ПЕТРАШКО:

ЦИФРА ДНЯ

33 000 
заявок подано в перший день для 

оформлення одноразової матеріальної 
допомоги ФОПам і найманим 

працівникам. Подати заявку можна  
по 31 грудня включно

«Наша мета — щоб 
підприємці і працівники 

отримали кошти 
до локдауну і змогли 

пережити  
його спокійно».

Коло кривди:  
як його розірвати

ЗАВЖДИ ВАЖЛИВО! Насильство — не норма, йому немає 
виправдань. А зупинити його можуть лише обізнані  
й небайдужі
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Ковідна плазма вже лікує 
ЗА СУЧАСНИМИ МЕТОДИКАМИ. В обласному центрі «Черкаси-Плазма» збирають компоненти 
крові тих, хто перехворів на  коронавірусну недугу, для виготовлення медпрепаратів 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Завдяки приватно-державному 
партнерству Черкаський об-

ласний центр служби крові один 
із двох таких в Україні, де мо-
жуть гарантувати повну безпеку 

компонентів крові для переливан-
ня, адже для цього тут встановле-
но новітнє устаткування. «Урядо-
вий кур’єр» уже повідомляв про 
переоснащення цієї служби й пе-
ребудову її роботи у світлі сучас-
них вимог (див. «УК» за 13 червня 
та 18 лютого 2020). Сьогодні наша 

розповідь про те, як заклад пра-
цює в умовах пандемії та як впро-
ваджують проєкт збирання плаз-
ми крові від людей, які перехворі-
ли на Сovid-19, щоб використати її 
для профілактики. 

Як розповів керівник устано-
ви Ярослав Березань, фактич-

но завершено роботи з обла-
штування центру, встановлен-
ня апаратів. Один з нових, який 
запрацював кілька тижнів то-
му,  автоматично визначає гру-
пу крові, резус-фактор. Отож 
те, що раніше робили зазви-
чай у лабораторіях під мікро-

скопом, тепер виконує апарат. 
Це означає, що вдалося уник-
нути людського чинника, тоб-
то запобігти можливій помил-
ці. Наслідки для пацієнта, яко-
му переливають компо-
нент крові, можуть бути 
відчутними. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Оголошення № 286/5/9022-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі  

квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку  
в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та 

на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість:
лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 3 — 

м. Житомир, до 30 квартир; лот 4 — м. Київ, до 200 квартир; лот 5 — м. Кропивниць-
кий, до 30 квартир; лот 6 — м. Львів, до 30 квартир; лот 7 — м. Миколаїв, до 60 квар-
тир; лот 8 — м. Одеса, до 75 квартир; лот 9 — м. Харків, до 50 квартир; лот 10 —  
м. Херсон, до 5 квартир; лот 11 — м. Хмельницький, до 30 квартир; лот 12 — м. Чернів-
ці, до 30 квартир; лот 13 — м. Гайсин Вінницької області, до 10 квартир; лот 14 — м. Бар  
Вінницької області, до 10 квартир; лот 15 — м. Володимир-Волинський Волинської об-
ласті, до 30 квартир; лот 16 — м. Нікополь Дніпропетровської області, до 10 квартир; 
лот 17 — м. Бердянськ Запорізької області, до 10 квартир; лот 18 — смт Семиполки Ки-
ївської області, до 10 квартир; лот 19 — м. Біла Церква Київської області, до 75 квартир; 
лот 20 — м. Бровари Київської області, до 75 квартир; лот 21 — м. Васильків Київської 
області, до 75 квартир; лот 22 — м. Умань Черкаської області, до 75 квартир; лот 23 
— м. Бориспіль Київської області, до 100 квартир; лот 24 — смт Гостомель Київської 
області, до 10 квартир; лот 25 — м. Ірпінь Київської області, до 15 квартир; лот 26 — 
м. Вознесенськ Миколаївської області, до 10 квартир; лот 27 — м. Первомайськ Мико-
лаївської області, до 10 квартир; лот 28 — с. Таїрова, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлі-
бодарське, с. Крижанівка Одеської області, до 40 квартир; лот 29 — м. Лубни Полтав-
ської області, до 10 квартир; лот 30 — м. Чортків Тернопільської області, до 10 квартир; 
лот 31 — м. Бережани Тернопільської області, до 5 квартир; лот 32 — м. Старокостян-
тинів Хмельницької області, до 10 квартир; лот 33 — м. Козелець Чернігівської облас-
ті, до 10 квартир.

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 21.12.2020;
на умовах пайової участі — до 15.03.2021 (термін оформлення права власності на 

квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України — до 31.03.2021);
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: 

www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій 
щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опубліко-
ваного в засобах масової інформації: № 286/5/8059-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» 
від 13.11.2020 № 221 (6835).

4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну про-

позицію: 07.12.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 4 — м. Київ, до 200 квартир; лот 5 — 

м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 10 — м. Херсон, до 5 квартир; лот 12 — м. Чернів-
ці, до 30 квартир; лот 13 — м. Гайсин Вінницької області, до 10 квартир; лот 14 — м. Бар 
Вінницької області, до 10 квартир; лот 15 — м. Володимир-Волинський Волинської об-
ласті, до 30 квартир; лот 16 — м. Нікополь Дніпропетровської області, до 10 квартир; 
лот 17 — м. Бердянськ Запорізької області, до 10 квартир; лот 18 — смт Семиполки Ки-
ївської області, до 10 квартир; лот 20 — м. Бровари Київської області, до 75 квартир; 
лот 21 — м. Васильків Київської області, до 75 квартир; лот 24 — смт Гостомель Київ-
ської області, до 10 квартир; лот 25 — м. Ірпінь Київської області, до 15 квартир; лот 26 
— м. Вознесенськ Миколаївської області, до 10 квартир; лот 27 — м. Первомайськ Ми-
колаївської області, до 10 квартир; лот 28 — с. Таїрова, с. Фонтанка, смт Авангард, 
смт Хлібодарське, с. Крижанівка Одеської області, до 40 квартир; лот 29 — м. Луб-
ни Полтавської області, до 10 квартир; лот 30 — м. Чортків Тернопільської області, 
до 10 квартир; лот 31 — м. Бережани Тернопільської області, до 5 квартир; лот 32 — 
м. Старокостянтинів Хмельницької області, до 10 квартир; лот 33 — м. Козелець Черні-
гівської області, до 10 квартир — оскільки подано для участі у конкурсі менше двох кон-
курсних пропозицій;

4.2.2. лот 7 — м. Миколаїв, до 60 квартир; лот 9 — м. Харків, до 50 квартир; лот 11 — 
м. Хмельницький, до 30 квартир; лот 19 — м. Біла Церква Київської області, до 75 квар-
тир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 2 — м. Дніпро, до 30 квартир:
Пропозиція 29.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ЛАКІ СТОУН», 

предмет закупівлі: 4 квартири у м. Дніпро, Новокодацький район, нове будівництво ба-
гатоквартирного житлового будинку у районі вул. Кам’янської, очікуваний адресний но-
мер будинку — 39;

Пропозиція 6.2. Приватне підприємство «КОНСОЛЬ», предмет закупівлі: 18 квартир у 
м. Дніпро, вул. Бєляєва, буд. 8-А.

Лот 3 — м. Житомир, до 30 квартир:
Пропозиція 17.3. ФО Ковальчук Галина Анатоліївна, предмет закупівлі: 1 квартира у 

м. Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вул. Вітрука, № 6В;
Пропозиція 14.3. ФО Миколенко Олександра Олександрівна, предмет закупівлі: 

1 квартира у м. Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вул. Вітрука, 6Б;
Пропозиція 15.3. ФО Медарь Ірина Львівна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Жито-

мир, Корольовський район, Житомирська область, вул. Вітрука, 6Б;
Пропозиція 16.3. ФО Сероветник Галина Арсенівна, предмет закупівлі: 1 квартира у 

м. Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вул. Вітрука, № 6 Б;
Пропозиція 13.3. ФО Матвійчук Олександр Миколайович, предмет закупівлі: 1 кварти-

ра у м. Житомир, Корольовський район, Житомирська область, вул. Вітрука, 6Б.
Лот 6 — м. Львів, до 30 квартир:
Пропозиція 2.6. ФО Попов Анатолій Анатолійович, предмет закупівлі: 1 квартира у 

м. Львів, вул. Стрийська, буд. 111Б;
Пропозиція 27.6. ТОВ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «НОВАБУДОВА», предмет закупів-

лі: 15 квартир у м. Львів, вул. Бігова, з них: буд. 17 — 5 квартир, буд. 17А — 10 квартир.
Лот 8 — м. Одеса, до 60 квартир:
Пропозиція 22.8. ТОВ «ФОНД СПРИЯННЯ ДОБУДОВІ «ПЛІЄВА», предмет закупівлі: 

22 квартири у м. Одеса, вул. Плієва, 1 (секція 2, 2-й пусковий комплекс);
Пропозиція 25.8. ФО Трофимчук Олександр Вікторович, предмет закупівлі: 1 кварти-

ра у м. Одеса, пров. Іспанський, буд. 1, корпус 1.
Лот 22 — м. Умань Черкаської області, до 75 квартир:
Пропозиція 10.22. ФО Лаба Ольга Архипівна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Умань 

Черкаської області, вул. Джерельна, 1.
Лот 23 — м. Бориспіль Київської області, до 100 квартир:
Пропозиція 4.23. ТОВ «ЗЛАТ ГРАД-БУД», предмет закупівлі: 27 квартир у м. Бориспіль 

Київської області, вул. Головатого, буд. 76-б.

Відкриті спадкові справи після смерті:
05.09.2020 р. Костандової Катерини Трохимівни, 05.04.1938 р.н.;
22.11.2020 р. Панченко Лідії Матвіївни, 31.07.1938 р.н.;
22.09.2020 р. Алексєєвої Марії Андріївни, 02.08.1925 р.н.;
28.09.2020 р. Шейко Тамари Трохимівни, 10.05.1936 р.н.;
22.06.2020 р. Гаращенко Катерини Микитівни, 15.05.1937 р.н., ви-

кликаються спадкоємці. Приватний нотаріус Дніпровського міського  
нотаріального округу Л.Г. Долгополова, вул. Калинова, буд. 12, кв. 3,  
м. Дніпро.

В провадженні Дружківського міського суду Донецької області, вул. Енгель-
са, №45, знаходиться кримінальне провадження №1-кп/229/86/2020 відносно об-
винуваченого Проценка Юрія Олександровича, 08 вересня 1963 року народжен-
ня, за ст. 258-3 ч. 1, 28 ч. 2, 437 ч. 2, 27 ч. 3, 258 ч. 3, 27 ч. 3, 146 ч. 2, 28 ч. 2, 438  
ч. 1 КК України, зареєстрованого за адресою: м. Дружківка Донецької області, вул. 
Постишева, буд. 38, кв. 4.

Суд викликає обвинуваченого Проценка Юрія Олександровича для розгляду 
кримінального провадження на 18 січня 2021 року о 13:00, яке відбудеться в за-
лі №4 на 1 поверсі за адресою: м. Дружківка Донецької області, вул. Енгельса, 45.

Суддя Грубник О. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчинені кримінального правопорушення, перед-
баченого 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 розгляді справи: 
Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрована та мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 104) на 21 січня 2021 року 
на 10 годину 45 хвилин.

Явка в судове засідання є обов’язковою.
Суддя Л. В. Шевченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Захарова Артема Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Захаров Артем Олександрович, 02.03.1990 року на-
родження, викликається на 24 грудня 2020 року о 13-00 годині до суду, 
каб. №9, для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про по-
важність причини неявки. 

Суддя Чернобай А. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кри-
мінальне провадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М. В. 
за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В. В. за  
ч. 1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України за відсутності обвинуваченого  
(in absentia) в порядку спеціального судового провадження. Обвинува-
чені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Воло-
димирович, 07.10.1966 р. н., останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 10.00 год. 
20 січня 2021 року (корп. № 2, каб. №18), для участі у судовому засі-
данні. 

Суддя А. І. Міросєді

АТ«СГ«Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) повідомляє про 
втрату бланків полісів серій: АВ/3419277, АС/2579302, 7472800, 
АЕ/8909852, 9751557, АІ/2934474, 6514769, 6514975, АК/3495083, 
1893369, 1893370, 1893395, 2589955, 2589977, 2593703, 2593714, 
3495163, 3497543, 3497544, 3497545, 3497568, 3497569, 4179212, 
7655736, 7656420, 7880256, 7880259, АМ/3211477, 8914517, 
6358783, 241923, 241979, 636562, 1160991, 1160992, 1160993, 
1160994, 1160995, 1840920, 3210016, 3210031, 3210040, 3210047, 
3210048, 3217928, 3217935, 3738544, 3738580, 8166767, 8171222, 
8171243, 8171245, 1840868, 1840869, 1840870, 1840871, 1840872, 
8166566, 8166583, 4932056, 6364692, 6364719, 8171317, 8172563, 
2910828, 2910829, 8911026, 8911034, 1157726, 1157728, 1839547, 
1839548, 1839549, 1839550, 2906207, 2906208, 4352790, 636076, 
4826331, 1840985, 1840995, 3746890, 241893, 241894, 241895, 
241896, 241897, 241898, 241899, 241900, АО/764405, 159714, 
1635400, 1635401, 1635402, 1635403, 1635404, 1635405, 
1635406, 760564, 1635832, 3583740, 3583003, 1634850, 1634851, 
2287030, 1639424, 2288595, 761126, 761127, 1629380 та визнан-
ня їх недійсними.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває цивільна 
справа № 761/1657/20, провадження 2/761/3871/2020 за позовом Науменко К. О. 
до Топал Л. В., до Топал М. Г. про визнання осіб такими, що втратили право ко-
ристування жилим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Топал Л. В., Топал М. Г. в су-
дове засідання по вищевказаній цивільній справі, яке відбудеться: 04 лютого 2021 
року о 13:00 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м, Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. 703.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а цивільна справа буде розглядатися за відсутності відповідача.

Суддя І. О. Макаренко

Приватний нотаріус Бака О. В. (Дніпропетровська область, 
м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 0675672224) 

запрошує спадкоємців померлої 14.07.2020 року 
Федченко Анастасії Самсонівни.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») роз-
глядає кримінальне провадження № 242/3056/15-к за обвинува-
ченням Дузенка Олександра Вікторовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 
1981 року народження, останнє відоме місце мешкання якого: 
вул. Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької області, ви-
кликається на 11:00 годину 20 січня 2021 року до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому 
судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В,  
судді Левченко A. M., Здоровиця О. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області у складі: головуючого судді Гноєвого С. С., суддів Костро-
мітіної О. О., Міхєєвої І. М., розглядає справу за кримінальним про-
вадженням № 22018050000000177 за обвинуваченням Ларкі-
на Олександра Миколайовича, 23 лютого 1975 року народжен-
ня, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (справа № 237/4298/18, прова-
дження № 1-кп/265/240/20).

Обвинувачений Ларкін Олександр Миколайович викликається 
на 30 грудня 2020 року об 11-30 годині до суду (87505, м. Марі-
уполь, пр. Перемоги,6, каб. № 209) для участі у розгляді спра-
ви по суті.  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 грудня 2020 р. № 1237 
Київ

 Про внесення змін до Порядку 
здійснення заходів під час 

запровадження комендантської 
години та встановлення спеціального 
режиму світломаскування в окремих 

місцевостях, де введено воєнний стан 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести зміни до Порядку здійснення заходів під час запровадження 

комендантської години та встановлення спеціального режиму світло-
маскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р.  
№ 573 «Питання запровадження та здійснення деяких заходів пра-
вового режиму воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№ 57, ст. 1788), замінивши у тексті слова «поліцейські Національної 
поліції, працівники СБУ, ДФС» у всіх відмінках і формах числа слова-
ми «поліцейські Національної поліції, військовослужбовці та працівни-
ки СБУ, працівники ДФС» у відповідному відмінку і числі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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