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 КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Перетворення державою-окупантом 
півострова на військову базу  
не тільки посилює небезпеку,  
а й накладає непоправний відбиток 
на свідомість дорослих та дітей

Оптимізуючи мережу 
нерентабельних відділень  
у глибинці, державний банк 
перестає виконувати важливу 
соціальну функцію

СОЦІУМ

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації 
про роботу системи до відновлення територіальної 
цілісності України

Перші вакцини 
очікуємо в березні

ЗДОРОВ’Я. Заявку України на отримання 8 мільйонів доз вак-
цини, якою зможуть безплатно прищепити 4 мільйони українців із 
груп ризику, затвердила Глобальна ініціатива COVAX щодо вак-
цинації проти коронавірусної хвороби COVID-19. Підписання від-
повідних документів майже завершено. 

Згідно з ініціативою COVAX, «ці 8 мільйонів доз постачатимуть 
із кінця першого кварталу наступного року. Ми розраховуємо їх 
отримати до кінця першого півріччя 2021-го. Вони надходитимуть 
відповідними траншами. У такий спосіб ми зможемо забезпечити 
відповідну вакцинацію щонайменше 4 мільйонів наших громадян, 
бо з 8 мільйонів доз одна людина отримує дві дози», — розповів 
на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.  

Для придбання решти необхідних доз Україна ще з літа веде 
переговори з компаніями, які перебувають на завершальних ета-
пах вироблення вакцини, повідомляє УНІАН. А Президент Воло-
димир Зеленський веде переговори з керівниками країн, де роз-
міщені ці виробники, щоб провести широкомасштабну вакцина-
цію 2021 року. 

ЦИТАТА ДНЯ

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ:

ЦИФРА ДНЯ

490 млн грн 
спрямував Кабінет Міністрів місцевим 

бюджетам на придбання шкільних 
автобусів на умовах співфінансування  

у 2021 році

«Аналогове телебачення 
працюватиме на 

окупованих територіях. 
Українці постійно 

отримуватимуть доступ 
до українського 

телебачення».

Київ має зосередитися 
на подоланні наслідків 
скандального рішення КСУ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Без перезавантаження судової системи 
Україна не зможе завершити розпочаті реформи 
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Чи вистачить ресурсів для громад?
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Брак достовірної державної статистики впливає на справедливість  
і співмірність фінансування потреб людей 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Великоомелянська об’єднана 
територіальна громада на 

Рівненщині утворилася торік. 
Але й досі обидві сільські ра
ди, що увійшли до її складу, 

— Грушвицька та Великооме
лянська — функціонують на 
окремих бюджетах. Це, звіс
но, гальмує повноцінні процеси 
децентралізації. Тут з нетер
пінням очікують нового бюд
жетного року. Саме його поча
ток має розв’язати руки тепер 

уже територіальній громаді 
(слово об’єднана через завер
шення реформи децентраліза
ції виходить із вжитку). Тепер 
вона нарешті виходить на пря
мі відносини з державним бю
джетом і стає, так би мовити, 
повноцінним гравцем на вели

кому полі децентралізації. Та 
чи будуть нові реалії успішни
ми й ефективними для грома
ди, що підступає до меж міста 
Рівного?

— Боюся, що ні, — каже голо
ва Великоомелянської територі
альної громади Алла Карп’юк. — 

Хоч ідеологія відносин з держ
бюджетом нова, так зване гори
зонтальне вирівнювання подат
коспроможності бюджетів гро
мад проходить з урахуванням 
кількості населення на їх
ніх територіях. І ось тут ка
мінь спотикання. 
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 грудня 2020 р. № 1251 
Київ

Про виділення коштів для забезпечення 
опорних закладів охорони здоров’я 
у госпітальних округах медичним 
обладнанням, а саме системами 
рентгенівськими діагностичними 

стаціонарними загального призначення 
(цифровими) та апаратами ультразвукової 

діагностики
Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік»:
скоротити обсяг видатків розвитку за програмою 2301150 «Придбання об-

ладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у гос-
пітальних округах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою рес-
піраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками» на суму 1 049 650 тис. гривень;

збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та 
її наслідками» на суму 1 049 650 тис. гривень.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р.  
№ 613 «Про виділення коштів для закупівлі обладнання для приймальних відді-
лень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах» (Офіційний ві-
сник України, 2020 р., № 59, ст. 1857, № 84, ст. 2691) цифри «4728965» замінити 
цифрами «3 679 315».

3. Виділити Міністерству охорони здоров’я 1 049 650 тис. гривень (видатки роз-
витку) на безповоротній основі із фонду боротьби з гострою респіраторною хворо-
бою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для за-
безпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, як субвен-
цію з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закла-
дів охорони здоров’я у госпітальних округах необхідним медичним обладнанням, 
а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального при-
значення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики.

4. Затвердити:
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-

там для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах 
медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними ста-
ціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової ді-
агностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідка-
ми, що додаються;

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечен-
ня опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнан-
ням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загально-
го призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок 
коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, згідно з додатком.

5. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження виділення бюджетних коштів, 

передбачених пунктом 3 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я 
у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськи-
ми діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апара-
тами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками, затвердженого цією постановою, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бю-
джетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бю-
джету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2020 р. № 1251

ПоРяДоК та УМовИ 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах 
медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними 

стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами 
ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охоро-
ни здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами 
рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (циф-
ровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених 
з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом     SARS-CoV-2, та її наслідками (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визнача-

ються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
3. Субвенція спрямовується на закупівлю медичного обладнання, а саме сис-

тем рентгенівських діагностичних стаціонарних загального призначення (циф-
рових) та апаратів ультразвукової діагностики для опорних закладів охорони 
здоров’я у госпітальних округах згідно з переліком опорних закладів охорони 
здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року, затвердженим розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 23 (Офіційний ві-
сник України, 2020 р., № 10, ст. 411).

4. Закупівля систем рентгенівських діагностичних стаціонарних загально-
го призначення (цифрових) та апаратів ультразвукової діагностики за рахунок 
субвенції здійснюється відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних ви-
мог до товарів і послуг, які є предметом закупівлі,  примірного табеля матері-
ально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допо-
моги, затвердженого МОЗ, та в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням 
положень законодавства.

5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах 
Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, 
а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про 
отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установлено-
му законодавством порядку.

6. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 3 чис-
ла МОЗ інформацію про використання субвенції в розрізі місцевих бюджетів 
адміністративно-територіальних одиниць.

7. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з пи-
тань бюджету та Мінфіну інформацію про використання субвенції.

8. Казначейство:
перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджет-

них трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399;  
2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного 
бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

подає щомісяця до 7 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перера-
хування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів адміністратив-
но-територіальних одиниць.

9. МОЗ забезпечує використання субвенції, не допускаючи наявності кре-
диторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використан-
ня субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1251

РоЗПоДІл 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення 

опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним  
обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними  

стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами  
ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби  

з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою  
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
                                                                                   тис. гривень

Код бюджету
назва місцевого бюджету  

адміністративно-територіальної  
одиниці

обсяг субвенції 
(загальний фонд – 

видатки  
розвитку)

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 58 850
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 16 450
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської 

області
71 500

05100000000 Обласний бюджет Донецької області 52 950
06100000000 Обласний бюджет Житомирської  

області
41 550

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської  
області

54 000

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 48 300
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської 

області
55 900

10100000000 Обласний бюджет Київської області 69 400
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської  

області
38 600

12100000000 Обласний бюджет Луганської області 15 400
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 41 350
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської  

області
40 500

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 54 850
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 42 400
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 47 250
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 16 250
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської  

області
42 400

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 31 850
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 49 150
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької  

області
39 450

23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 29 750
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 33 750
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 57 800
Усього 1 049 650

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1543-р 
Київ

Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам  

у 2020 році
Відповідно до статті 18 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2020 рік» здійснити у 2020 році перерозподіл обсягу освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком.

Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису 
державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 9 грудня 2020 р. № 1543-р

ПЕРЕРоЗПоДІл  
обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

у 2020 році
(тис. гривень)

Код бюджету
назва місцевого бюджету  

адміністративно-територіальної  
одиниці

обсяг субвенції

зменшення збільшення

02301200000 Районний бюджет Барського району 1200
02302200000 Районний бюджет Бершадського  

району
2422

02303200000 Районний бюджет Вінницького району 2422,2
02305200000 Районний бюджет Жмеринського  

району
3500

02518000000 Бюджет Мельниківської сільської 
об’єднаної територіальної громади

144,2

09202100000 Бюджет м. Болехова 1000
09206100000 Бюджет м. Бурштина 500
09301200000 Районний бюджет Богородчанського  

району
800

09307200000 Районний бюджет Коломийського  
району

1100

09309200000 Районний бюджет Надвірнянського  
району

5500

09310200000 Районний бюджет Рогатинського  
району

6000

09311200000 Районний бюджет Рожнятівського  
району

3500

09313200000 Районний бюджет Тисменицького  
району

1100

09314200000 Районний бюджет Тлумацького району 3000
09505000000 Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади
1500

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської  
області

10100

11203100000 Бюджет м. Олександрії 1900
11201100000 Бюджет м. Кропивницького 4000
11319200000 Районний бюджет Світловодського  

району
3400

11511000000 Бюджет Компаніївської селищної 
об’єднаної територіальної громади

800

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 632
15304200000 Районний бюджет Березівського  

району
632

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької  
області

2000

22301200000 Районний бюджет Білогірського району 2000
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 3669
23308200000 Районний бюджет Катеринопільсько-

го району
669

23314200000 Районний бюджет Тальнівського  
району

1000

23540000000 Бюджет Лисянської селищної 
об’єднаної територіальної громади

5527,1

24309200000 Районний бюджет Сокирянського  
району

2450,7

24533000000 Бюджет Новодністровської міської 
об’єднаної територіальної громади

1842,9

25302200000 Районний бюджет Бобровицького  
району

320

25305200000 Районний бюджет Городнянського  
району

1505,4

25306200000 Районний бюджет Ічнянського району 141,2
25308200000 Районний бюджет Коропського району 1904,1
25311200000 Районний бюджет Менського району 598,6
25312200000 Районний бюджет Ніжинського району 1378
25314200000 Районний бюджет Носівського району 724,7
25315200000 Районний бюджет Прилуцького району 666,9
25316200000 Районний бюджет Ріпкинського району 570
25318200000 Районний бюджет Сосницького району 4320,7
25320200000 Районний бюджет Талалаївського  

району
1326,2

25501000000 Бюджет Вертіївської сільської 
об’єднаної територіальної громади

1706

25504000000 Бюджет Макіївської сільської 
об’єднаної територіальної громади

259,2

25507000000 Бюджет Корюківської міської 
об’єднаної територіальної громади

3290

25508000000 Бюджет Носівської міської об’єднаної 
територіальної громади

1280

25509000000 Бюджет Остерської міської об’єднаної 
територіальної громади

412,2

25510000000 Бюджет Сновської міської об’єднаної 
територіальної громади

1500

25512000000 Бюджет Коропської селищної 
об’єднаної територіальної громади

677,3

25516000000 Бюджет Мринської сільської об’єднаної 
територіальної громади

360

25521000000 Бюджет Бобровицької міської 
об’єднаної територіальної громади

1055

25523000000 Бюджет Тупичівської сільської 
об’єднаної територіальної громади

840

25528000000 Бюджет Семенівської міської 
об’єднаної територіальної громади

240

25529000000 Бюджет Сосницької селищної 
об’єднаної територіальної громади

1027,1

25532000000 Бюджет Холминської селищної 
об’єднаної територіальної громади

1000

25533000000 Бюджет Олишівської селищної 
об’єднаної територіальної громади

440

25539000000 Бюджет Новгород-Сіверської міської 
об’єднаної територіальної громади

2145

25541000000 Бюджет Новобілоуської сільської 
об’єднаної територіальної громади

1120

25542000000 Бюджет Киїнської сільської об’єднаної 
територіальної громади

2340

25543000000 Бюджет Озерянської сільської 
об’єднаної територіальної громади

480,7

Резерв 4679,8
_______ 
Усього 56309,6 56309,6

11.12.2020 національний банк України прийняв рішення про виключення 
з Державного реєстру фінансових установ  

тов «КРЕДИтна Установа «КРЕДИт КоМЕРЦ» 
(код ЄДРПОУ 39912232), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОНОПОЛІУМ ФІНАНС»  

(код ЄДРПОУ 39785812) та ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА «ЧАЙКА»  
(код ЄДРПОУ 36107201) 

на підставі заяв зазначених установ.

До уваги кредиторів та інших зацікавлених осіб, на виконання вимог статті 19 ЗУ 
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ТОВ «РЕК АЛЬФА» 
(місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А, літ. А, ідентифікацій-
ний код 36588691) повідомляє, що згідно з протоколом загальних зборів учасників від 
16.12.2020 р. № 345 було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу това-
риства на суму, що дорівнює 45000000,00 гривень та затверджено новий (зменшений) 
статутний капітал товариства у розмірі 1301843204,31 гривень.

втрачений диплом спеціаліста 

КВ 39536622, виданий Київським 

Національним Університетом імені 

Тараса Шевченка від 25 червня 2010 р. 

на ім’я Гуменюк Наталії Іванівни, 

вважати недійсним.
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оголошення

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

 ____________________________________
(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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» 

код ЄДРПОУ 25207363 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вули-

ця Обухова, будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  

особи підприємства (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція  складу ПММ 

машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» з вла-
штуванням АГЗП за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н,  
с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.

В об’єм робіт реконструкції включено влаштування стаціонарного 
автомобільного газозаправочного пункту (АГЗП) — модуль з назем-
ним резервуаром об’ємом 5,6 м3, ПРК (паливо-роздавальної колонки) 
СВГ та паливо-приймального вузла СВГ.

Технічна альтернатива 1
На ділянці діючого складу ПММ влаштовується автомобільний га-

зозаправний пункт стаціонарного типу (АГЗП) для заправлення скра-
пленим вуглеводним газом автомобілів, що облаштовані газобалон-
ним обладнанням. Розміщення наземної ємкості з газом (об’ємом  
5,6 м3) з паливо-приймальним вузлом СВГ та паливо-роздавальною 
колонкою СВГ «АСТРА-1-У».

Технічна альтернатива 2
Як технічну альтернативу можна розглянути установку підземної єм-

ності об’ємом 5,6 м3 для зберігання скраплених вуглеводневих газів 
(пропан-бутан). Підземний варіант розміщення резервуару має зна-
чно більше ризиків техногенного та екологічного характеру та є ма-
лоприйнятним. Тому технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною 
як з екологічної, так і з технологічної точок зору для безпечної заправ-
ки автомобілів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 1 

Реконструкція складу ПММ з влаштуванням АГЗП передбачено на 
території існуючого машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВ-
СЬКИЙ КРАЙ», що знаходиться за адресою: 07753, Київська обл., Яго-
тинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а. Реконструкція вико-
нуватиметься на діючому об’єкті. Розміщення комплексу на даній зе-
мельній ділянці відповідає її цільовому призначенню та вимогам про-
типожежних, санітарних та екологічних норм

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 2

Виділення нової земельної ділянки за межами території існуючо-
го машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» у  
с. Фарбоване, Яготинського району, Київської області. Тому територі-
альна альтернатива 1 є найбільш ефективною, оскільки розміщувати-
меться на порушеній земельній ділянці.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Метою реконструкції є заправка автомобілів СТОВ «ПРИДНІПРОВ-

СЬКИЙ КРАЙ» якісним пальним, створенням додаткових робочих 
місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при 
дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то-
що).

На території машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
КРАЙ», площею 4,8688 га, в межах ділянки діючого складу ПММ вла-
штовується автомобільний газозаправний пункт стаціонарного типу 
(АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводневим газом автомобі-
лів, що облаштовані газобалонним обладнанням. Розміщення ємкості 
з газом наземне (об’ємом 5,6 м3) з паливо приймальним вузлом СВГ та 
встановлення паливо-роздавальної колонки «АСТРА-1-У». На рекон-
струйованому складі ПММ передбачено: здійснювати прийом, збері-
гання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизпали-
ва та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Розміщуватиметься 7 го-
ризонтальних наземних резервуарів: 3 для бензину — з яких 2 об’ємом 
по 10 м3 та 1 об’ємом 12 м3, 3 для дизпалива, об’ємом по 75 м3 та 1 для 
СВГ, об’ємом 5,6 м3 та 2 ПРК — одна дворукавна типу «Геркон» 0 КЕД-
50-0,25-1-2 для бензину та дизельного пального та 1 «АСТРА-1-У» для 
СВГ. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні 
муфти. Резервуари обладнані дихальною арматурою з клапанною сис-
темою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємнос-
тей при зливі. При заправленні автомобілів через паливо-роздаваль-
ні колонки застосована система повернення парів з баку автомобілів в 
видаткові резервуари (рекуперація).

 Планований річний обсяг використання палива по підприємству 
становить: бензину — 89000 л, дизельного палива — 1631000 л, скра-
пленого вуглеводневого газу — 130000 л.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-
нативами:

щодо технічної альтернативи 1

- по забрудненню атмосферного повітря — дотримання значень 
гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі населених пунктів; 

- по грунту, поверхневим та підземним водам — відсутність на них 
прямого впливу;

- по акустичному впливу — допустимі рівні шуму; 
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць 

для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з 
їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітар-
но-гігієнічних норм і правил, з подальшою передачею спеціалізованим 
підприємствам, відповідно укладених угод;

- влаштування твердого покриття;
щодо технічної альтернативи 2: 
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
- дотримання розміру санітарно-захисної зони — 100 м (згідно ДСП 

173-96); 
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2:
Аналогічні територіальній альтернативі 1
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
- Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть за-

безпечувати раціональне використання природних ресурсів, а також 
будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи. 

- Розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, орга-
нізаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи.

- Запобігання попадання забруднених дощових та талих вод в грунт 
та підземні води;

- Покриття доріг, проїздів, майданчиків твердим покриттям;
- Обвалування складу ПММ.
- Облік відходів з передачею їх спеціалізованим підприємствам;
- Персонал проходить періодичне навчання та атестацію з правил 

експлуатації обладнання, техніки безпеки та охорони навколишнього 
середовища.

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
Реконструкція  складу ПММ з влаштуванням АГЗП передбачено на 

території існуючого машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВ-
СЬКИЙ КРАЙ», що знаходиться за адресою: 07753, Київська обл., Яго-
тинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а. 

щодо територіальної альтернативи 2:
Земельна ділянка відведена. Реалізація планованої діяльності не пе-

редбачає додаткового відведення земельних ділянок.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
На стадії будівництва можливий незначний короткочасний вплив на 

повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та 
ґрунти, соціальне середовище, вплив від шумового навантаження під 
час роботи будівельної техніки та персоналу.

Під час експлуатації передбачаються вплив від дихальних клапанів 
наземних резервуарів зберігання нафтопродуктів, заправний майдан-
чик (ПРК), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіж-
ний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових 
колонок, продувні свічки насосу), автотранспорт (заїзд та виїзд з тери-
торії складу ПММ).

Характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкта: 
Геологічне середовище (надра) — при будівництві та під час експлу-

атації вплив не передбачається. 
Атмосферне повітря — при будівництві об’єкта викиди від будівель-

ної техніки, від зварювальних, газорізальних і фарбувальних робіт; при 
експлуатації об’єкта викиди від дихальних клапанів резервуарів збері-
гання нафтопродуктів, заправні пістолети паливороздавальних коло-
нок, та автотранспорт (заїзд та виїзд з території заправного майдан-
чика). 

Водне середовище — планована діяльність не матиме суттєвого не-
гативного впливу на поверхневі водні об’єкти та підземні води. 

Клімат та мікроклімат — відсутній. 
Техногенне середовище — можливо незначний, тимчасовий. 
Рельєф, ґрунти, ландшафт — при будівництві об’єкта вплив тимча-

совий у межах нормативних показників (від будівельної техніки, роз-
робка траншей під трубопроводи); при експлуатації — вплив відсутній. 

Шум, вібрація — можливе шумове навантаження за рахунок робо-
ти будівельної техніки та руху автотранспорту; під час експлуатації - 
можливе шумове навантаження за рахунок роботи технологічного об-
ладнання. 

Відходи — тимчасово розміщуються у спеціально відведених місцях 
відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згід-
но укладених договорів з спеціалізованими підприємствами. Під час 
експлуатації можливе утворення відходів від роботи обслуговуючого 
персоналу та ведення технологічного процесу. Поводження з відхода-
ми регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та 
якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до 
вимог діючих законодавчих норм і актів). 

Соціальне середовище — вивчається через механізм публікації в 
ЗМІ та громадських обговорень. 

Рослинний та тваринний світ — відсутній, заповідні об’єкти в зоні 
впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи мі-
грації тварин відсутні.

щодо технічної альтернативи 2 — аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в 

межах виділеної земельної ділянки, при експлуатації обладнання, ма-
шин та іншого обладнання. СЗЗ становить 100 м, та витримується по 
відношенню до житловогромадської забудови. Об’єкти природно-за-
повідного фонду, пам’ятники архітектури, історії і культури відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні територіальній альтернативі 1. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего-

рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля»).

Планова діяльність підприємства належить до другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пункту 
4, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».  

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 

зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 
держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

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

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідає ви-
могам ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

Зокрема, будуть проведені дослідження впливу на повітряне, вод-
не, геологічне середовища і грунт, соціальне і техногенне середовища, 
рослинний і тваринний світ, клімат, передбачається виконання розра-
хунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному середо-
вищі, аналіз отриманих концентрацій забруднюючих речовинна межі 
санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунок ри-
зиків.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно 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 до-
вкілля; 

- 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протя-
гом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не прово-
дяться і не призначаються 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 деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процесс реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи-
сом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

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

нованої діяльності буде 
Дозвіл на початок будівельних робіт,

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11) Закону України  
«Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається
Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-

ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної  
державної адміністрації 

(найменування уповноваженого органу)
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А eko.koda@ukr.net,

(поштова адреса, електронна адреса)
(044) 279-01-58, факс (044) 234-96-15, Ткаліч Ганна Іванівна 

(номер телефону та контактна особа)
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www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

v-2..3
1..6 -2..3

-2..3

-2..3
-2..3

-2..3    
-2..3

-1..-6
2..-3

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 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 +2..-3 +2..-3 Полтавська +2..-3 +2..-3
Сумська +2..-3 +2..-3 Дніпропетровська -2..+3 -2..+3
Закарпатська -2..+3 +1..+6 Одеська -2..+3 +1..+6
Рівненська +2..-3 -1..+4 Миколаївська +2..-3 -1..+4
Львівська +2..-3 +1..+6 Херсонська -2..+3 -2..+3
Івано-Франківська -2..+3 +1..+6 Запорізька +2..-3 +2..-3
Волинська -2..+3 0..+5 Харківська -1..-6 +2..-3
Хмельницька +2..-3 -1..+4 Донецька 0..-5 -2..+3
Чернівецька +2..-3 0..+5 Луганська -1..-6 +2..-3
Тернопільська -2..+3 0..+5 Крим -2..+3 +1..+6
Вінницька +2..-3 0..+5 Київ 0  +2 0  + 2

Укргiдрометцентр

Оголошення № 286/5/9195-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. Дніпро, до 30 квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 45 квартир; лот 3 — 
м. Ужгород, до 10 квартир; лот 4 — м. Запоріжжя, до 10 квартир; лот 5 — м. Іва-
но-Франківськ, до 50 квартир; лот 6 — м. Київ, до 50 квартир; лот 7 — м. Одеса, 
до 20 квартир; лот 8 — м. Полтава, до 20 квартир; лот 9 — м. Рівне, до 10 квар-
тир; лот 10 — м. Суми, до 10 квартир; лот 11 — м. Тернопіль, до 20 квартир; лот 12 
— м. Черкаси, до 20 квартир; лот 13 – м. Чернігів, до 35 квартир; лот 14 — м. Ма-
ріуполь Донецької області, до 19 квартир; лот 15 — м. Бердичів Житомирської 
області, до 20 квартир; лот 16 – м. Новоград-Волинський Житомирської області, 
до 20 квартир; лот 17 – м. Мелітополь Запорізької області, до 10 квартир; лот 18 
— м. Мукачеве Закарпатської області, до 10 квартир; лот 19 — м. Коломия Іва-
но-Франківської області, до 10 квартир; лот 20 — м. Васильків Київської облас-
ті, до 30 квартир; лот 21 — м. Стрий Львівської області, до 10 квартир; лот 22 — 
м. Самбір Львівської області, до 20 квартир; лот 23 — м. Білгород-Дністровський 
Одеської області, до 10 квартир; лот 24 — м. Конотоп Сумської області, до 10 квар-
тир; лот 25 — м. Дубно Рівненської області, до 35 квартир; лот 26 — м. Шепетівка 
Хмельницької області, до 20 квартир; лот 27 — м. Кам’янець-Подільський Хмель-
ницької області, до 70 квартир; лот 28 — м. Умань Черкаської області, до 20 квар-
тир; лот 29 — м. Сарни Рівненської області, до 10 квартир; лот 30 — с. Подвір-
ки Харківської області, до 50 квартир; лот 31 — м. Бориспіль Київської області, 
до 10 квартир; лот 32 — смт Гостомель Київської області, до 10 квартир; лот 33 — 
м. Ірпінь Київської області, 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 влас-

ності 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 кон-

курс: 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, опу-
блікованого в засобах масової інформації: № 286/5/8443-НЕР у газеті «Урядовий 
кур’єр» від 21.11.2020 № 227 (6841).

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

пропозицію: 11.12.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 3 — м. Ужгород, до 10 квартир; 

лот 4 — м. Запоріжжя, до 10 квартир; лот 8 — м. Полтава, до 20 квартир; лот 10 
— м. Суми, до 10 квартир; лот 11 — м. Тернопіль, до 20 квартир; лот 12 — м. Чер-
каси, до 20 квартир; лот 13 – м. Чернігів, до 35 квартир; лот 14 — м. Маріуполь 
Донецької області, до 19 квартир; лот 15 — м. Бердичів Житомирської області, 
до 20 квартир; лот 17 – м. Мелітополь Запорізької області, до 10 квартир; лот 18 
— м. Мукачеве Закарпатської області, до 10 квартир; лот 20 — м. Васильків Ки-
ївської області, до 30 квартир; лот 22 — м. Самбір Львівської області, до 20 квар-
тир; лот 23 — м. Білгород-Дністровський Одеської області, до 10 квартир; лот 24 
— м. Конотоп Сумської області, до 10 квартир; лот 25 — м. Дубно Рівненської об-
ласті, до 35 квартир; лот 26 — м. Шепетівка Хмельницької області, до 20 квартир; 
лот 28 — м. Умань Черкаської області, до 20 квартир; лот 32 — смт Гостомель Ки-
ївської області, до 10 квартир; лот 33 — м. Ірпінь Київської області, до 10 квар-
тир — оскільки подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 6 — м. Київ, до 50 квартир; лот 7 — м. Одеса, до 20 квартир; лот 19 — 
м. Коломия Івано-Франківської області, до 10 квартир; лот 29 — м. Сарни Рівнен-
ської області, до 10 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. лот 16 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир 
— у зв’язку з допущенням до оцінки конкурсних пропозицій менше ніж двох учас-
ників.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 2 — м. Луцьк, до 45 квартир:
Пропозиція 19.2. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 37 квар-

тир у м. Луцьк, з них: вул. Арцеулова, буд. 3Б — 23 квартири, вул. Залізнична, 
буд. 20 — 14 квартир.

Лот 5 — м. Івано-Франківськ, до 50 квартир:
Пропозиція 22.5. ТОВ «ОЗОН-С», предмет закупівлі: 24 квартири у м. Івано-

Франківськ, вул. Ю. Целевича (вул. Хіміків — вул. Ю. Целевича), з них: секція 7 — 
2 квартири, секція 8 — 13 квартир, секція 9 — 9 квартир;

Пропозиція 23.5. ТОВ «БЛАГО ІНВЕСТ БУД», предмет закупівлі: 17 квартир у 
м. Івано-Франківськ, вул. Ю. Целевича, з них: секція 5 — 4 квартири, секція 6 — 
13 квартир.

Лот 9 — м. Рівне, до 10 квартир:
Пропозиція 30.9. АТ «ЗНВКІФ «СТОГРАД-ІНВЕСТ», предмет закупівлі: 10 квартир 

у м. Рівне, вул. Бандери Степана, буд. 1е.
Лот 21 — м. Стрий Львівської області, до 10 квартир:
Пропозиція 1.21. ФО Корчак Олексій Петрович, предмет закупівлі: 1 квартира у 

м. Стрий Львівської області, вул. Саксаганського П., буд. 14А;
Пропозиція 2.21. ФО Попов Анатолій Анатолійович, предмет закупівлі: 1 кварти-

ра у м. Стрий Львівської області, вул. Саксаганського П., буд. 14А.
Лот 27 — м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, до 70 квартир:
Пропозиція 5.27. ФО Пипа Сергій Павлович, предмет закупівлі: 2 квартири у 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, вул. Нігинське шосе, буд. 41/6а;
Пропозиція 7.27. БВ ТзОВ «Рокор», предмет закупівлі: 40 квартир у м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області, пр. Грушевського, 1/24.
Лот 30 — с. Подвірки Харківської області, до 50 квартир:
Пропозиція 17.30. ТОВ «ФІНАНСОВО — БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», предмет закупів-

лі: 50 квартир у с. Подвірки Дергачівського району Харківської області, вул. Ку-
рязька, буд. 16.

Лот 31 — м. Бориспіль Київської області, до 10 квартир:
Пропозиція 36.31. ТОВ «ЗЛАТ ГРАД-БУД», предмет закупівлі: 4 квартири у м. Бо-

риспіль Київської області, вул. Головатого, буд. 76-б;
Пропозиція 4.31. ФО Білецька Тетяна Василівна, предмет закупівлі: 1 квартира у 

м. Бориспіль Київської області, вул. Європейська, буд. 10.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/64/20, справа № 991/6684/20

Вищий антикорупційний суд Кому: Савичу Анатолію Воло-
димировичу 

Викликає Вас як обвинуваченого  на наступну дату  
судового засідання: 12.01.2021 року на 15:00 год.

Місцезнаходження/місце про-
живання:
м. Київ, вул. Ніжинська, 
буд. 5, кв. 76,03058.

За  обвинуваченням Савича А. В. у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. 

Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 41,  
м. Київ, 03057.

Додатково просимо надати 
такі документи:
Документ, що посвідчує 
особу(паспорт).

Головуюча суддя І. О. Білоус
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по-
дібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-
дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням 
або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, пред-
ставник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встанов-
леному цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отри-
мання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку не-
прибуття на виклик слідчого судді, суду.
2.У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка може бути застосовано привід. 
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюва-
ним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нувачених Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареє-
строване місце проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 
65, місце фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильни-
ків, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 
р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Топ-
чієва, 70, місце фактичного проживання: м. Донецьк, проспект 
Ленінський, 1а, кв. 47) у судове засідання для здійснення спе-
ціального судового провадження у кримінальному провадженні  
№ 22017060000000053 від 16.06.2016 (справа № 296/10126/17) 
за обвинуваченням Малової К. В. та Павленко К. О. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 29.01.2021 року об 11-00 годині в залі 
судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених Малової К. В. 
та Павленко К. О. кримінальне провадження буде здійснюватися 
за їх відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л.  
судді: Курдюков В. М., Новікова Н. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Нечаєв Денис Сергійович, 23.12.1983 р. н., за-

реєстрований: Донецька область, м. Шахтарськ, МКР. Жу-

равлівка, 1, кв. 26 на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-

ни, Вам необхідно з’явитися 24.12.2020 о 10 год. 00 хв. до каб.  

№ 309 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 

Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 

який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,  

вул. А. Нільсена, буд.33, до слідчого Авєріна П. Є. для відкрит-

тя та ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен-

ня, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, обвину-

вального акта та реєстру матеріалів у кримінальному проваджен-

ні №22019050000000254 від 28.11.2019, за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-

їни у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального до-

судового розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ  
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ 
УКРАЇНИ ДО 2035 РОКУ

З метою отримання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкіл-
ля та природних ресурсів (www.mepr.gov.ua) у підрозділі «Кон-
сультації з громадськістю», розділу «Громадянам» оприлюдне-
но Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035 
року та проєкт Державної стратегії управління лісами України до 
2035 року. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проєкту Державної стратегії управлін-
ня лісами України до 2035 року подаються у письмовому вигляді 
до Департаменту з питань надрокористування та відновлення до-
вкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Укра-
їни на адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 
03035, або на електронну адресу: tarasovai@mepr.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій до «11» січня 2021 року.

Богодухівська державна нотаріальна контора Харківської об-
ласті повідомляє, що після смерті Ільїнського Федора Федосійо-
вича, який постійно проживав за адресою: місто Богодухів Хар-
ківської області, вулиця Харківська, буд. 160а та помер 08 черв-
ня 2020 року, відкрилася спадщина. Просимо його спадкоємицю 
за законом, Диченко Ольгу Федорівну, 05 грудня 1966 року наро-
дження, протягом 30 календарних днів від цієї публікації прибути 
до нотаріальної контори за адресою: вул. Чернієнка,7, м. Богоду-
хів Харківської області. Після спливу 30 календарних днів свідо-
цтво про право на спадщину буде видано спадкоємцям, які при-
йняли спадщину.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області ви-
кликає Барсукова Миколу Юрійовича, 17.06.1977 р.н., громадя-
нина України, уродженця м. Бердянськ, Запорізької області, за-
реєстрованого за адресою: м. Бердянськ вул. Горького, будинок, 
29, квартира 5 для ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження №22019080000000002 від 22.01.2019 за підозрою 
Барсукова М. Ю. у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів провадження на 09 год. 00 хв. 22.12.2020 року у кабінет №114 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Адміністративною колегією Одеського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету 

України 27.05.2020 прийнято рішення по справі № 26-02/2019 

відносно ТОВ «ЕКЛІПСІС» (ідентифікаційний код юридичної 

особи — 38352181) та ТОВ «ВІТАФЛОР» (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41498516). Докладна інформація 

про прийняте рішення розміщена на офіційному 

веб-сайті АМКУ www.amc.gov.ua.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Фанду Яну Оле-
гівну, 23.03.1985 року народження, зареєстровану у с. Спартак Доне-
цької обл. Ясинуватського району, обвинуваченої в кримінальному про-
вадженні, №22020260000000051 від 06.08.2020 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Судове засідання відбудеться о 15-30 год. 22 грудня 2020 року за 
адресою м. Чернівці, вул. Кафедральна, буд. 4, каб. 11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Фан-
да Яна Олегівна у засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження остання вважається належним чином ознайомле-
ною з її змістом. 

Суддя Слободян Г. М.
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