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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Миколаївщина увійшла 
до ТОП-3 областей 
за кількістю поданих 
заявок до програми 
«Енергодім»

Керівництво Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб має намір 
пошукати в інших державах 
гроші, виведені зі збанкрутілих 
українських банків 

ФІНАНСИ

Міністр охорони здоров’я про причини запровадження 
двотижневого жорсткого карантину саме в означений 
період з 8 січня 

Місія МВФ розпочинає 
роботу

СПІВПРАЦЯ. Наша країна рухається в напрямі продовження 
всіх розпочатих реформ і не збирається звертати з цього шляху. 
Таку позицію обстоював Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 
онлайн-зустрічі з керівником місії МВФ в Україні Іванною Владко-
вою-Голлар. Зустріч відбулася з нагоди початку роботи місії Між-
народного валютного фонду в Україні.

«Попри складну економічну ситуацію, ми все одно дотриму-
ватимемося тих принципів і зобов’язань, яких досягли з нашими 
міжнародними фінансовими партнерами, з МВФ зокрема», — за-
певнив глава уряду Іванну Владкову-Голлар, додавши, що Украї-
на вже ухвалила бюджет, який сприятиме забезпеченню макро-
економічної стабільності. 

«У нас є чітке бачення, як ми будемо рухатися в частині ре-
форм, зокрема антикорупційної та судової», — цитує департа-
мент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.

Денис Шмигаль схвально оцінив початок роботи чергової місії 
МВФ в Україні, подякувавши представникам уряду, Офісу Прези-
дента, Національного банку України й усім причетним за роботу, 
яку було виконано для цього.

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

7,4 млрд грн
має надійти до державного бюджету 

наступного року від легалізації 
грального бізнесу, за розрахунками 

Міністерства фінансів 

«Наприкінці січня — 
на початку лютого 

починається сезонний 
спалах, зростання кількості 

хворих на грип. З такими 
самими ускладненнями, 

як у разі COVID-19». 

Ринок землі:  
за пів року до відкриття

ПРАВОВЕ ПОЛЕ. Українців цікавить, хто зможе стати 
власником  вітчизняних чорноземів і чи можливе повторення 
сценарію з пролонгацією мораторію на продаж 
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«Голодний солдат — як автомат без набоїв»
СМАЧНОГО! У підрозділах Збройних сил України діють дві системи харчування 
військовослужбовців

Олександр ТЕРЕВЕРКО 
для «Урядового кур’єра»

Приказка, винесена в заголо-
вок, з’явилася, мабуть, не 

через повний шлунок і красно-
мовно говорить про важливість 
харчування в армії. Продоволь-

ча служба війська в усі часи бу-
ла таким собі двигуном прогре-
су. Наприклад, з давніх-давен 
відомо, що тривалі бойові дії по-
требували і такого самого три-
валого терміну зберігання про-
дуктів. Колись це були сушіння, 
в’ялення й соління продуктів. А 

згодом з’явилось унікальне ноу-
хау — тушковина. До речі, кон-
серви також виникли завдяки 
потребам військових.

Автор цих рядків виріс на сол-
датській каші. Довелося свого ча-
су і капусту чавити, немов вино-
град на виноробні, гумовими чобо-

тиськами у великій ямі. Не уник-
нув нагоди попрацювати у під-
собному господарстві, більшість 
смачної продукції якого лягала на 
генеральські столи. Спостерігав, 
як збільшувалася порція масла на 
солдатському столі з 10 до 20 гра-
мів, і нарешті був свідком появи 

такого кулінарного шедевра, як 
недільні варені яйця. 

Зміни у солдатському раціо-
ні завжди йшли в ногу з модер-
нізацією військової техні-
ки й озброєння: удоскона-
лювали меню, збільшував-
ся асортимент. 5
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ДОКУМЕНТИ
Звіт перевірено, належить до оплати  _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та словами)
Відповідальна особа уповноваженого органу     ___________   _________________________   

                               (підпис)               (прізвище та ініціали (ініціал)     

Головний бухгалтер                           ___________    _________________________    
                                (підпис)              (прізвище та ініціали (ініціал)     

МП 
Додаток 11 
до Порядку

А К Т 
звірення розрахунків з виплати пенсій, грошової допомоги 

за ____________________________  
 (місяць, рік)

Уповноважений орган  ___________________________________________________________________________________
Уповноважена організація  ________________________________________________________________________________

Найменування 
витрат із за-

значенням по-
точного ра-

хунка джере-
ла фінансу-

вання

Належить уповноваженій організації, гривень Перераховано уповноваженій  
організації, гривень

Заборгованість  
на кінець місяця, 

 гривень

за відомос-
тями/спис-
ками/разо-
вими дору-

ченнями

заборгова-
ність уповно-
важеного ор-
гану уповно-
важеній орга-
нізації на по-
чаток місяця

усього, в тому 
числі

за пла-
тіжними 
доручен-

нями

заборгова-
ність уповно-
важеного ор-
гану уповно-
важеній орга-
нізації на по-
чаток місяця

усього, в тому 
числі

за уповно-
важеним 
органом

за уповно-
важеною 
організа-

цієюмісто сільська 
місцевість місто

сільська 
місце-
вість

_______ 
Усього                

Заборгованість за розрахунками на кінець місяця: 
уповноваженого органу уповноваженій організації _______________________________________________________________

                                                              (сума словами)
уповноваженої організації уповноваженому органу  ______________________________________________________________

                                                                          (сума словами)

Від уповноваженого органу 
__________________________________________________

(найменування органу)
Керівник    ___________  _____________________________

               (підпис)                  (прізвище та ініціали (ініціал)
Головний 
бухгалтер  ___________  _____________________________

               (підпис)                 (прізвище та ініціали (ініціал)
МП  

Від уповноваженої організації
_______________________________________________________

(найменування організації)
Керівник    ___________  __________________________________

              (підпис)                        (прізвище та ініціали (ініціал)
Головний 
бухгалтер  ___________  __________________________________

              (підпис)                      (прізвище та ініціали (ініціал)
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1279
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженому постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636; 2017 р., 
№ 43, ст. 1334; 2019 р., № 59, ст. 2036; 2020 р., № 93, ст. 3004):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм виплати пенсій та грошової допомоги їх одержувачам, у тому числі допомоги на похован-

ня і сум пенсій, грошової допомоги, недоотриманих у зв’язку із смертю одержувача, особам, які мають право на отримання таких 
виплат,  головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, м. Києві (далі — органи Пенсійного фонду) та структур-
ними підрозділами з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у 
містах (у разі їх утворення) рад, центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат (далі — органи соціального захисту на-
селення), а також інших грошових виплат, що фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних бю-
джетів (далі — пенсія та грошова допомога), шляхом зарахування на поточні рахунки одержувачів пенсії та грошової допомоги 

(далі — одержувачі), а у разі їх смерті — на поточні рахунки осіб, які мають право на отримання допомоги на поховання та недо-
отриманої суми пенсії, грошової допомоги, в уповноважених банках.»;

2) у пункті 3:
в абзаці другому слова «або центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат» виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
«між уповноваженими банками, Пенсійним фондом України та органами Пенсійного фонду.»;
3) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Допомога на поховання, сума пенсії, грошової допомоги, недоотримана у зв’язку із смертю одержувача, пенсія, гро-

шова допомога в разі виїзду одержувача на постійне місце проживання за кордон та у випадках, що потребують термі-
нових виплат, виплачуються органами Пенсійного фонду, органами соціального захисту населення шляхом зарахуван-
ня на поточний рахунок одержувача (особи, яка має право на отримання виплат у зв’язку із його смертю) в уповноважено-
му банку. У разі відсутності в одержувача поточного рахунка такі виплати можуть проводитися органами Пенсійного фон-
ду шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на провадження розрахун-
ково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України, визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
21 січня 2004 р. № 25 «Про визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсій-
ного фонду України» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 3, ст. 127), а також органами соціального захисту населення — через 
уповноважений банк, з яким передбачено такий спосіб виплати договором, зазначеним у пункті 3 цього Порядку.»;

4) абзац четвертий пункту 13 замінити абзацами такого змісту:
«Під час централізованого перерахування коштів списки подаються уповноваженим банкам виключно в електронній формі че-

рез Пенсійний фонд України та Мінсоцполітики.
Органи Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення протягом місяця, за який виплачується пенсія та грошова 

допомога, можуть складати і подавати додаткові списки на зарахування пенсій та грошової допомоги одержувачам, яких із різних 
причин не було внесено до основних списків, а також у разі перерахунку пенсій та грошової допомоги.

Для виплати допомоги на поховання, суми пенсії, грошової допомоги, недоотриманої у зв’язку із смертю одержувача, пенсії, 
грошової допомоги у разі виїзду одержувача на постійне місце проживання за кордон та у випадках, що потребують термінових 
виплат, складаються додаткові списки, які подаються до уповноважених банків органами Пенсійного фонду та органами соціаль-
ного захисту населення в день їх формування. Перерахування коштів проводиться не пізніше наступного робочого дня, що на-
стає за днем формування списків.»;

5) пункти 14 і 15 викласти в такій редакції:
«14. На підставі складених документів Пенсійний фонд України та органи соціального захисту населення проводять протягом 

місяця за датами у межах виплатного періоду перерахування уповноваженим банкам коштів, необхідних для виплати пенсій та 
грошової допомоги, через поточні рахунки одержувачів.

Під час централізованого перерахування Мінсоцполітики перераховує необхідні для виплати грошової допомоги через поточні 
рахунки одержувачів кошти уповноваженим банкам за списками органів соціального захисту населення.

Для забезпечення своєчасної виплати пенсій та грошової допомоги кошти перераховуються не пізніше ніж за один операцій-
ний день до встановленої дати виплати.

15. Зарахування сум пенсій та грошової допомоги уповноваженими банками на поточні рахунки одержувачів проводиться не 
пізніше наступного операційного дня після надходження відповідних сум від Пенсійного фонду України та органів соціального 
захисту населення.»;

6) в абзаці другому пункту 18, у першому реченні абзацу другого пункту 19 та у першому реченні пункту 23 слова «органам Пен-
сійного фонду» замінити словами «Пенсійному фонду України».

2. У пункті 4 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 
р. № 280 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 60, ст. 1652; 2017 р., № 41, ст. 1278; 2018 р., № 37, ст. 1294; 2020 р., № 71, ст. 2265):

1) підпункт 4 після слів «пенсійного забезпечення» доповнити словами «, забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансу-
вання виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством проводяться за рахунок коштів Пен-
сійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством»;

2) в абзаці дев’ятому підпункту 6 слова «своєчасного і в повному обсязі фінансування та» замінити словами «своєчасної та 
у  повному обсязі».

3. Пункт 10 Порядку казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 312 «Деякі питання казначейського обслуговування коштів 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 41, ст. 1279), викласти в такій редакції:

«10. Асигнування з державного бюджету, які виділяються для забезпечення пенсійних виплат, і кошти Пенсійного фонду Укра-
їни, що надходять на видатковий рахунок, Пенсійний фонд України розподіляє та спрямовує на фінансування пенсій та інших ви-
плат, які згідно із законодавством проводяться за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених зако-
нодавством, а також видатків головним управлінням Пенсійного фонду України згідно з потребою на виплату допомоги на похо-
вання, відрахувань з пенсії, недоотриманої пенсії, перерахування частини пенсії установам (закладам), у яких пенсіонери перебу-
вають на повному державному утриманні, установам за місцем відбування покарання, на оплату послуг, пов’язаних з виплатою 
та доставкою пенсії уповноваженими організаціями, що здійснюють її виплату і доставку, на оплату послуг АТ »Ощадбанк» (ко-
місійних винагород, витрат, пов’язаних з підкріпленням кас банку для пенсійних виплат і для забезпечення готівкою відокремле-
них підрозділів (філія, представництво, відділення тощо) уповноваженої організації, яким (якою) надаються послуги із безпосе-
редньої виплати та доставки пенсій, грошової допомоги їх одержувачам за місцем проживання в межах України) та інших витрат.

Для перерахування коштів Пенсійного фонду України з його рахунків, відкритих у Казначействі, на рахунки Пенсійного фон-
ду України, відкриті в АТ «Ощадбанк», Пенсійний фонд України подає платіжні доручення Казначейству, яке наступного дня після 
проведення операцій з перерахування коштів Пенсійного фонду України подає йому виписки з рахунків.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2020 р. № 1560-р 
Київ

Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу 
державної служби 

Ввести до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2019 р. № 1006, Грачову Уляну Іванівну, координатора — заступника керівника 
Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, виві-
вши з її складу Бугай Ольгу Вікторівну — генерального директора Директорату з пи-
тань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2020 р. № 1562-р 
Київ

Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
1. Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України» Лескуа Бруно Жана Гастона та Споттісвуд Клер Мері Джо-
ан як незалежних членів на строк шість місяців та продовжити строк дії цивільно-право-
вих договорів, укладених з ними, на шість місяців шляхом укладення додаткових угод.

2. Уповноважити голову правління акціонерного товариства «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України» Коболєва Андрія Володимировича на підписан-
ня додаткових угод, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3. Це розпорядження набирає чинності з 15 грудня 2020 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2020 р. № 1565-р 
Київ

Про підписання Програми культурного 
співробітництва між Урядом України та Урядом 

Італійської Республіки на 2021—2025 роки 
Схвалити проект Програми культурного співробітництва між Урядом України та 

Урядом Італійської Республіки на 2021—2025 роки.
Уповноважити Міністра культури та інформаційної політики Ткаченка Олександра 

Владиславовича підписати зазначену Програму.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Великоновосілківська державна нотаріальна контора повідомляє про 

відкриття спадкової справи після смерті 22 жовтня 2018 року  
УЛАНОВА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА, 

15 січня 1973 року народження, який зареєстрований та проживав на 
день смерті за адресою: Донецька область, Великоновосілківський ра-
йон, село Ялинське, вулиця Блакитна, будинок 80.

Сповіщаємо спадкоємців першої черги Уланову Юлію Олексан-
дрівну (доньку) та Уланову Вікторію Олександрівну (дружину) в строк 
до 20 січня 2021 року з’явитися до приміщення Великоновосілків-
ської державної нотаріальної контори вул. Пушкіна, 32, смт Вели-
ка Новосілка, Донецька область, 85500 Україна, електронна пошта —  
vnovodnk@ukr.net, або зателефонувати за номером +380999443743.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ  
усім зацікавленим особам та кредиторам

Дочірнє підприємство «Агрофінфонд» (ЄДРПОУ 39112413) (далі - Това-
риство) повідомляє про прийняття 04.12.2020 року рішення про реорганіза-
цію Товариства, а саме: припинення шляхом приєднання до дочірнього під-
приємства «Агрофонд-зерно» (ЄДРПОУ 39079722)

Заявлення кредиторами вимог приймаються до 01.03.2021 року у пись-
мовій формі за місцезнаходженням ДП «Агрофінфонд»: 03151, м. Київ, вул. 
Очаківська/пров. Очаківський, 5/6, каб. 111.

Кредитори подають заяви про задоволення вимог кредитора у довільній 
формі із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора 
таких вимог, належно підтверджених відповідно до законодавства, а також 
з інформацією про реквізити кредитора, включаючи його фактичне місце-
знаходження.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі № 640/22934/20 
за позовом ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» до НКРЕКП, 
про визнання протиправними та нечинними з моменту їх прийняття абза-
цу 12 пункту 4 глави 1 розділу І, пунктів 1,2,3,4,5,7 глави 6 розділу VI Ко-
дексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 р. № 2494; пунктів 6.1., 6.2., 6.3., 6.5. розділу VI Типового дого-
вору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 № 2498; абзацу 12 розділу 1 та розділ II Методики визначення 
та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердже-
ної постановою НКРЕКП від 25.02.2016 р. № 236, засідання у якій призна-
чено на 11.01.2021 р. об 11:20 в приміщенні Окружного адміністративно-
го суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1 
зал судових засідань № 7.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2020 р. № 1566-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених  

Міністерству соціальної політики на 2020 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соці-
альної політики на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків споживання в сумі  180 240,5 тис. гривень шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмою 2501030 «Виплата деяких видів допомог, ком-
пенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення»;

2) збільшення їх обсягу за програмою 2501200 «Соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

2. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики — погодження перерозподілу видатків держав-

ного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верхо-
вної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1567-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії зрошення та дренажу в Україні  

на період до 2030 року
1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на 

період до 2030 року (далі — план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, від-

повідальним за виконання плану заходів:
забезпечити виконання плану заходів для досягнення очікуваних результатів і по-

казників, зазначених у Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року;
подавати щопівроку до 10 лютого та до 10 серпня Міністерству захисту довкілля 

та природних ресурсів інформацію про стан виконання плану заходів.
3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів щопівроку до 1 березня 

та до 1 вересня забезпечити подання Кабінету Міністрів України інформації про стан 
виконання плану заходів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом заходів, затвердженим урядовим розпорядженням, можна ознайомитися 

на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2020 р. № 1569-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених  

Апарату Верховної Ради України  
на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Апарату Верхо-
вної Ради України на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозпо-
діл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 0111010 «Здійснення зако-
нотворчої діяльності Верховної Ради України» на 38 274,1 тис. гривень (оплата пра-
ці — 31 372,2 тис. гривень); 

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 0111020 «Обслуговування 
та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення ді-
яльності Верховної Ради України» на 38 274,1 тис. гривень (оплата праці — 31 372,2 
тис. гривень).

2. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету 
після погодження Апаратом Верховної Ради України перерозподілу видатків держав-
ного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верхо-
вної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2020 р. № 1572-р 
Київ

Про необхідність  
призначення на вакантну посаду  

першого заступника Голови  
Державного агентства резерву України

Погодитися з пропозицією Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну 
посаду першого заступника Голови Державного агентства резерву України шляхом 
укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Укра-
їни Петрашка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установле-
ному порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення № 286/5/9323-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 рин-

ку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: лот 1 — м. Дніпро, до 50 

квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 50 квартир; лот 3 — м. Львів, до 70 квартир; лот 4 — м. Івано-Франківськ, до 
50 квартир; лот 5 — м. Київ, до 200 квартир; лот 6 — м. Васильків Київської області, до 50 квартир; лот 7 — 
м. Миколаїв, до 40 квартир; лот 8 — м. Одеса, до 50 квартир; лот 9 — м. Рівне, до 20 квартир; лот 10 — м. 
Вінниця, до 50 квартир; лот 11 — м. Харків, до 50 квартир; лот 12 — м. Хмельницький, до 50 квартир; лот 
13 — м. Чернівці, до 20 квартир; лот 14 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 15 — м. Ірпінь Київської області, 
до 30 квартир; лот 16 — м. Бориспіль Київської області, до 30 квартир; лот 17 — м. Бровари Київської об-
ласті, до 50 квартир; лот 18 — м. Біла Церква Київської області, до 30 квартир; лот 19 — с. Таїрова, с. Фон-
танка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, до 50 квартир; лот 20 — с. Софіївська Борщагівка 
Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квартир; лот 21 — с. Петропавлівська Борщагівка 
Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квартир; лот 22 — с. Крюківщина Києво-Святошин-
ського району Київської області, до 30 квартир; лот 23 — м. Вишневе Києво-Святошинського району Київ-
ської області, до 30 квартир, лот 24 — м. Ковель, до 37 квартир;

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 24.12.2020;
на умовах пайової участі — до 15.03.2021 (термін оформлення права власності на квартири за Держа-

вою 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, роз-

діл «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах масо-

вої інформації: № 286/5/8697-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 28.11.2020 № 232 (6846).
4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 15.12.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Дніпро, до 50 квартир; лот 3 — м. Львів, до 70 квартир; лот 4 — м. Івано-Франківськ, 

до 50 квартир; лот 5 — м. Київ, до 200 квартир; лот 6 — м. Васильків Київської області, до 50 квартир; лот 
7 — м. Миколаїв, до 40 квартир; лот 10 — м. Вінниця, до 50 квартир; лот 11 — м. Харків, до 50 квартир; лот 
12 — м. Хмельницький, до 50 квартир; лот 13 — м. Чернівці, до 20 квартир; лот 14 — м. Житомир, до 30 
квартир; лот 15 — м. Ірпінь Київської області, до 30 квартир; лот 16 — м. Бориспіль Київської області, до 30 
квартир; лот 17 — м. Бровари Київської області, до 50 квартир; лот 18 — м. Біла Церква Київської області, 
до 30 квартир; лот 19 — с. Таїрова, с. Фонтанка, смт Авангард, смт. Хлібодарське Одеської області, до 50 
квартир; лот 20 — с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квар-
тир; лот 21 — с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квар-
тир; лот 22 — с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квартир; лот 23 — м. 
Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квартир — оскільки подано для участі у 
конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 2 — м. Луцьк, до 50 квартир:
Пропозиція 6.2. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 17 квартир у м. Луцьк, з них: вул. 

Залізнична, буд. 20 — 15 квартир, вул. Арцеулова, буд. 3Б — 2 квартири;
Пропозиція 7.2. ФО Дорошенко Роман Миколайович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Луцьк, вул. Чор-

новола В’ячеслава, буд. 40.
Лот 8 — м. Одеса, до 50 квартир:
Пропозиція 12.8. ТОВ «ІНГРАДБУД», предмет закупівлі: 43 квартири у м. Одеса, вул. Штильова, у межах 

вулиць Штильова, Миколаївська дорога, вул. Красна та залізниця (1-а черга будівництва);
Пропозиція 13.8. ФО Мунциянова Ірина Миколаївна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Одеса, вул. Мар-

сельська, буд. 38.
Лот 9 — м. Рівне, до 20 квартир:
Пропозиція 1.9. ТОВ «МЖК-СІМ’Я», предмет закупівлі: 4 квартири у м. Рівне, вул. Гайдамацька, буд. 13-Б;
Пропозиція 3.9. АТ «ЗНВКІФ «СТОГРАД-ІНВЕСТ», предмет закупівлі: 10 квартир у м. Рівне, вул. Бандери 

Степана, буд. 1е;
Пропозиція 4.9. ФО Круглова Галина Григорівна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Рівне, вул. Толсто-

го, буд. 10.
Лот 24 — м. Ковель, до 37 квартир:
Пропозиція 11.24. ПП «БК «Інвестор», предмет закупівлі: 4 квартири у м. Ковель, вул. Глібова, буд. 8А;
Пропозиція 8.24. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 5 квартир у м. Ковель, вул. 40 

років Перемоги, буд. 4В;
Пропозиція 9.24. ФО Терещук Анастасія Петрівна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Ковель, вул. 40 ро-

ків Перемоги, буд. 4В.

Оголошення № 286/5/9319-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 рин-

ку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: лот 1 — м. Дніпро, до 50 квар-

тир; лот 2 — м. Луцьк, до 20 квартир; лот 3 — м. Львів, до 30 квартир; лот 4 — м. Івано-Франківськ, до 30 
квартир; лот 5 — м. Київ, до 40 квартир; лот 6 — м. Кропивницький, до 20 квартир; лот 7 — м. Миколаїв, до 
45 квартир; лот 8 — м. Одеса, до 30 квартир; лот 9 — м. Тернопіль, до 20 квартир; лот 10 — м. Харків, до 
30 квартир; лот 11 — м. Хмельницький, до 20 квартир; лот 12 — м. Чернівці, до 20 квартир; лот 13 — м. Но-
воград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир; лот 14 — м. Бердянськ Запорізької області, до 10 
квартир; лот 15 — м. Ірпінь Київської області, до 10 квартир; лот 16 — смт Гостомель Київської області, до 10 
квартир; лот 17 — м. Бориспіль Київської області, до 20 квартир; лот 18 — м. Бровари Київської області, до 20 
квартир; лот 19 — м. Біла Церква Київської області, до 20 квартир; лот 20 — м. Нікополь Дніпропетровської 
області, до 45 квартир; лот 21 — с. Таїрова, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, 
до 30 квартир; лот 22 — м. Дубно Рівненської області, до 25 квартир; лот 23 — м. Кам’янець-Подільський 
Хмельницької області, до 30 квартир; лот 24  — м. Умань Черкаської області, до 20 квартир; лот 25 — м. Ко-
ломия Івано-Франківської області, до 15 квартир; лот 26 — с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського 
району Київської області, до 30 квартир; лот 27 — с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського ра-
йону Київської області, до 30 квартир; лот 28 — с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської об-
ласті, до 30 квартир; лот 29 — м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квартир;

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 24.12.2020;
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, опублікованого в засобах масової 

інформації: № 286/5/8608-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 27.11.2020 № 231 (6845).
4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 15.12.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Дніпро, до 50 квартир; лот 3 — м. Львів, до 30 квартир; лот 4 — м. Івано-Франківськ, до 

30 квартир; лот 5 — м. Київ, до 40 квартир; лот 6 — м. Кропивницький, до 20 квартир; лот 7 — м. Миколаїв, 
до 45 квартир; лот 11 — м. Хмельницький, до 20 квартир; лот 14 — м. Бердянськ Запорізької області, до 10 
квартир; лот 15 — м. Ірпінь Київської області, до 10 квартир; лот 17 — м. Бориспіль Київської області, до 20 
квартир; лот 18 — м. Бровари Київської області, до 20 квартир; лот 20 — м. Нікополь Дніпропетровської об-
ласті, до 45 квартир; лот 21 — с. Таїрова, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, до 
30 квартир; лот 22 — м. Дубно Рівненської області, до 25 квартир; лот 23 — м. Кам’янець-Подільський Хмель-
ницької області, до 30 квартир; лот 24 — м. Умань Черкаської області, до 20 квартир; лот 25 — м. Коломия 
Івано-Франківської області, до 15 квартир; лот 26 — с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району 
Київської області, до 30 квартир; лот 27 — с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Ки-
ївської області, до 30 квартир; лот 28 — с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, до 
30 квартир; лот 29 — м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, до 30 квартир — оскіль-
ки подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 10 — м. Харків, до 30 квартир; лот 12 — м. Чернівці, до 20 квартир; лот 16 — смт Гостомель Ки-
ївської області, до 10 квартир; лот 19 — м. Біла Церква Київської області, до 20 квартир — у зв’язку з відхи-
ленням всіх конкурсних пропозицій.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 2 — м. Луцьк, до 20 квартир:
Пропозиція 4.2. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 8 квартир у м. Луцьк, вул. Глушець, 

буд. 40;
Пропозиція 5.2. ФО Дорошенко Роман Миколайович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Луцьк, вул. Чорно-

вола В’ячеслава, буд. 40.
Лот 8 — м. Одеса, до 30 квартир:
Пропозиція 3.8. ТОВ «УКРСПЕЦПРОЕКТ», предмет закупівлі: 1 квартира у м. Одеса, вул. М. Грушевського, 

буд. № 39/2, корп. 1;
Пропозиція 8.8. ТОВ «ІНГРАДБУД», предмет закупівлі: 24 квартири у м. Одеса, вул. Штильова, буд. № 21/1 у 

межах вулиць Штильова, Миколаївська дорога, вул. Красна та залізниця (1-а черга будівництва).
Лот 9 — м. Тернопіль, до 20 квартир:
Пропозиція 16.9. ФО Чофай Віталій Володимирович, предмет закупівлі: 2 квартири у м. Тернопіль, вул. Ки-

ївська, 8в;
Пропозиція 15.9. ФО Матла Андрій Михайлович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Тернопіль, вул. Київ-

ська, 8в.
Лот 13 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир:
Пропозиція 6.13. ОК «ЖБК «Комфортний-2», предмет закупівлі: 3 квартири у м. Новоград-Волинський Жи-

томирської області, вул. Ушакова, 21-А;
Пропозиція 7.13. ФО Смагіна Олена Анатоліївна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Новоград-Волинський 

Житомирської області, вул. Тимошенка, буд. 2.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Панченко Андрій Ігорович, 08.02.1976 року наро-
дження, зареєстрований: Донецька область, м. Сніжне, вул. Шахма-
това, буд. № 18, кв. № 1, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 29.12.2020 о з 09 год. 00 хв. до 11 год. 
00 хв. до каб. № 307 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. Ма-
ріуполь, вул. А.Нільсена, буд.33, до слідчого Шевченка М.В. для від-
криття та ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен-
ня, вручення Вам письмового повідомлення про зміну раніше пові-
домленої підозри, обвинувального акту та реєстру матеріалів у кри-
мінальному провадженні №22015050000000055 від 28.01.2015, за 
ч.1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту документа державного планування  

та звіту про його стратегічну екологічну оцінку
Повна назва документа державного планування — Генеральний 

план села Креничі Обухівського району Київської області (далі– ДДП).
Громадське обговорення ДДП та його розділу «Охорона навколиш-

нього природного середовища» (звіт про стратегічну екологічну оцін-
ку) генерального плану села Креничі Обухівського району Київської 
області, розпочато з дня його оприлюднення на сайті Підгірцівської 
сільської ради: (http://підгірці.укр)

Громадськість в межах строку громадського обговорення має пра-
во подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) 
зауваження та пропозиції до ДДП та звіту про його стратегічну еколо-
гічну оцінку. 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції — Козин-
ська селищна рада, за адресою: 08710, Київська область, Обухів-
ський район, с. Підгірці, вул. Васильківська, буд. 39; тел. 04572-44733, 
pidgirtsi@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій –з 23 грудня 2020 року і три-
ватиме до 24 січня 2021 року 

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року на-

родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 11 січня 2021 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Октябрського 
районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 
5, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Обвинувачений Аверін К.Є. зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя В.М. Микитенко

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (право вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL16N019272
Короткий опис активів (майна)  
в лоті: 

Право вимоги за кредитним договором №79.1/44-К-08 
від 08.08.2008, укладеним з юридичною особою

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

15.01.2021

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/48926

У зв’язку зі смертю Родіна Володимира Івановича, 

07 жовтня 1939 року народження, померлого 14 черв-

ня 2020 року, приватним нотаріусом Харківського місь-

кого нотаріального округу Харківської області Колядою 

Юлією Сергіївною відкрито спадкову справу № 56/2020. 

Можливі спадкоємці можуть звернутися до нотаріуса 

протягом 20-ти днів від публікації оголошення в газеті 

за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, буд. 128, 

оф. 19.

Втрачене посвідчення 

адвоката Салашної Люд-

мили Миколаївни (ви-

дане на підставі Свідо-

цтва КМКДКА про право 

на заняття адвокатською 

діяльністю № 3464 від 

25.09.2008р.) 

вважати недійсним.

Загублені суднові до-

кументи (судновий кви-

ток) на маломірне судно 

(UA1238 KV), власник - 

Воротинцев  Дмитро Ва-

лентинович, 

вважати недійсними.

Втрачені суднові реє-

страційні документи по 

судну з реєстраційним 

номером «ua 0184 НА», 

що належить Козлову 

Олексію Сергійовичу, 

вважати недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +1 +6 Черкаська -2 +3 +1 +6
Житомирська -2 +3 +2 +7 Кіровоградська -2 +3 +1 +6
Чернігівська 0 -5 0 +5 Полтавська -1 -6 +2 -3
Сумська -2 -7 +2 -3 Дніпропетровська -1 -6 +2 -3
Закарпатська +2 +7 +4 +9 Одеська -2 +3 +3 +8
Рівненська 0 +5 +3 +8 Миколаївська -2 +3 +3 +8
Львівська +1 +6 +6 +11 Херсонська 0 -5 +2 +7
Івано-Франківська +1 +6 +6 +11 Запорізька -3 -8 +2 -3
Волинська +1 +6 +3 +8 Харківська -4 -9 -1 -6
Хмельницька 0 +5 +3 +8 Донецька -3 -8 0 -5
Чернівецька 0 +5 +6 +11 Луганська -6 -11 -1 -6
Тернопільська +1 +6 +3 +8 Крим 0 -5 +3 +8
Вінницька -2 +3 +3 +8 Київ -1 +1 +1 +3

Укргiдрометцентр

Maxfree Group Ltd 
(In Voluntary Liquidation) 
(BC No. 1899499)
 Notice is hereby given that Maxfree Group Ltd:
✓ is in dissolution;
✓ commenced dissolution on 5 December 2020;
✓ Miss Molly Rita Roselie is the Liquidator whose address is at Anse 

Baleine, Mahe, Seychelles
 Miss Molly Rita Roselie 
Liquidator 

Maxfree Group Ltd
(У добровільній ліквідації)
(Номер компанії 1899499)
Цим повідомляється, що Maxfree Group Ltd:
✓ перебуває в процесі ліквідації;
✓ процес ліквідації розпочався 5 грудня 2020;
✓ Міс Моллі Ріта Розелі ліквідатор, адреса якого знаходиться 

Анс Балейн, Мае, Сейшельські острови.
Пані Моллі Ріта Розелі
Добровільний ліквідатор

Gera Sport Ltd 
(In Voluntary Liquidation)
(BC No. 1899175)
Notice is hereby given that Gera Sport Ltd:
✓ is in dissolution;
✓ commenced dissolution on 1 December 2020;
✓ Miss Molly Rita Roselie is the Liquidator whose address is at Anse 

Baleine, Mahe, Seychelles
Miss Molly Rita Roselie 
Liquidator 

Gera Sport Ltd
(У добровільній ліквідації)
(Номер компанії 1899175)
Цим повідомляється, що Gera Sport Ltd:
✓ перебуває в процесі ліквідації;
✓ процес ліквідації розпочався 1 грудня 2020;
✓ Міс Моллі Ріта Розелі ліквідатор, адреса якого знаходиться 

Анс Балейн, Мае, Сейшельські острови.
Пані Моллі Ріта Розелі
 Добровільний ліквідатор

Приватний нотаріус Новобузького районного нотаріально-
го округу Миколаївської області Паліюк Л.M. повідомляє, що піс-
ля смерті 30 вересня 2020 року СТУЖУКА ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, 
1973 року народження, відкрилася спадщина. Прошу його спадко-
ємця за законом Стужука Олега Юрійовича до 30 березня 2021 ро-
ку звернутися до офісу приватного нотаріуса, що знаходиться за 
адресою: м. Новий Буг Миколаївської області, вул. Грушевського, 6, 
офіс 2-4, 2-5 (т. 097-93-165-48). Після спливу 6-ти місячного стро-
ку з часу відкриття спадщини свідоцтва про право на спадщину бу-
дуть видані спадкоємцям, які прийняли спадщину.

ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА

16 грудня 2020 року  Київ
справа №360/3611/20

адміністративне провадження №Пз/9901/32/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративно-
го суду: судді-доповідача — Чиркіна С. М., суддів:   Єзерова А. А., Же-
лєзного І. В., Кравчука В. М., Стародуба О. П., розглянувши подання суд-
ді Луганського окружного адміністративного суду Чернявської Т. І. про 
розгляд Верховним Судом адміністративної справи №360/3611/20 за по-
зовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України в Попаснян-
ському районі Луганської області про визнання протиправним та скасу-
вання рішення, зобов’язання вчинити певні дії,

УСТАНОВИВ:
У 2020 році ОСОБА_1 (далі — позивачка) звернулася до Луганського 

окружного адміністративного суду з позовом до Управління Пенсійно-
го фонду України в Попаснянському районі Луганської області (далі — 
відповідач), у якому просила:

— визнати протиправним та скасувати рішення відповідача від 
17.08.2020 «Про відмову в призначенні пенсії на пільгових умовах за ві-
ком згідно з пунктом 2 частини другої статті 114 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ОСОБА_1»;

— зобов’язати відповідача призначити пенсію за віком на пільгових 
умовах за списком № 2 відповідно до пункту «б» статті 13 Закону Укра-
їни «Про пенсійне забезпечення» з дати звернення, а саме з 12.08.2020.

Ухвалою Луганського окружного адміністративного суду від 
04.11.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито проваджен-
ня у справі, розгляд справи призначено за правилами спрощеного по-
зовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмово-
му провадженні).

09.11.2020 на адресу Касаційного адміністративного суду у скла-
ді Верховного Суду надійшло подання судді Луганського окружного 
адміністративного суду від 04.11.2020 про розгляд зразкової справи  
№ 360/3611/20.

У вказаному поданні зазначено, що у провадженні Луганського окруж-
ного адміністративного суду перебувають справи №№ 360/3178/20, 
360/3090/20, 360/3502/20, 360/3538/20, 360/3555/20, 360/3783/20, 
360/3824/20, 360/3945/20, 360/4119/20, 360/4231/20,360/3778/20, позо-
вні вимоги у яких є тотожними вимогам ОСОБА_1.

Ухвалою Верховного Суду від 18.11.2020 витребувано з Лугансько-
го окружного адміністративного суду матеріали типових справ для ви-
рішення питання про відкриття провадження у зразковій справі за вка-
заним поданням.

На виконання вимог зазначеної ухвали Луганським окружним ад-
міністративним судом скеровано матеріали справ №№ 360/3178/20, 
360/3090/20, 360/3502/20, 360/3783/20, 360/3824/20, 360/4119/20, 
360/4231/20, 360/4201/20, 360/771/20.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за 
якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, Верховний Суд дій-
шов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених 
пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочин-
ства України, оскільки:

У всіх вищевказаних адміністративних справах:
— позивачі є особами, які після ухвалення 23.01.2020 Конституцій-

ним Судом України рішення № 1-р/2020 у справі № 1-5/2018(746/15) 
звернулись за призначенням пенсії згідно зі статтею 13 Закону Украї-
ни «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ в редакції 
до внесення змін Законом України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015  
№ 213-VІІІ, оскільки вказані норми із зазначеними змінами визнані не-
конституційними;

— відповідачами є один і той самий суб’єкт владних повноважень — 
територіальні органи Пенсійного фонду України, уповноважені на вирі-
шення питання про призначення пенсії;

— спірні відносини стосуються набуття права на призначення пенсії 
на пільгових умовах позивачами, що досягли пенсійного віку, визначе-
ного статтею 13 Закону України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсійне 
забезпечення», у редакції чинній до внесення змін Законом України від 
02.03.2015 № 213-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пенсійного забезпечення», після набрання чинності Зако-
ном України» від 03.10.2017 № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»;

— позивачами у цих справах заявлено аналогічні позовні вимоги (ви-
знати протиправними дії (бездіяльність) відповідача щодо призначення 
пенсії статтею 13 Закону України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсій-
не забезпечення», в редакції чинній до внесення змін Законом України 
від 02.03.2015 № 213-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо пенсійного забезпечення».

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом обґрунтовано 
тим, що, по-перше: вирішення зазначених спорів має велике соціаль-
не значення для осіб, які працювали на підземних роботах, на роботах з 
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших ро-
ботах із шкідливими і важкими умовами праці, за списком № 1 та спис-

ком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджува-
ними Кабінетом Міністрів України; по-друге: розгляд Верховним Судом 
як найвищим судом у системі судоустрою України цієї справи як типової 
забезпечить сталість та єдність судової практики, як наслідок, призведе 
до підвищення рівня довіри до судової гілки влади.

Водночас у поданні також зазначено, що 12 справ №№ 360/2104/20, 
360/2717/20, 360/1851/20, 360/1968/20, 360/2772/20, 360/3181/20, 
360/2641/20, 360/1571/20, 360/3115/20, 360/3233/20, 360/2103/20 
360/2730/20, у яких також надавалась правова оцінка права на призна-
чення пенсії за віком на пільгових умовах на підставі пунктів «а», «б» стат-
ті 13 Закону України від 05.11.2019 № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечен-
ня» в редакції, чинній до внесення змін Законом України від 02.03.2015  
№ 213-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що-
до пенсійного забезпечення», з урахуванням висновків Конституційного 
Суду України, викладених в ухваленому 23.01.2020 Рішенні № 1-р/2020, 
Луганським окружним адміністративним судом уже розглянуто із по-
становленням рішень, як про задоволення позовних вимог, так і про від-
мову у їх задоволенні.

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного су-
дочинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правила-
ми спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, 
визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України справи щодо оскарження фізичними особа-
ми рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо 
обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержан-
ня пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, 
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, 
виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціаль-
них послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спро-
щеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у 
письмовому провадженні).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, 
передбачені частиною третьою статті 291 Кодексу адміністративного су-
дочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у ти-
повій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного 
Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати 
правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами 
розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративно-
го судочинства України рішення Верховного Суду у зразковій справі під-
лягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами пе-
регляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 257–263, 290 Ко-
дексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі  

№ 360/3611/20 за позовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду 
України в Попаснянському районі Луганської області про визнання про-
типравним і скасування рішення.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного проваджен-
ня колегією суддів у складі п’яти суддів.

Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін 
на 27.01.2021 у приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 
5, м. Київ, 01029.

Установити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання ко-
пії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які під-
тверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а 
також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і до-
даних до нього доказів позивачу.

Установити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на по-
зовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що 
підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до 
нього доказів відповідачу.

Установити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на 
відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і доку-
ментів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих 
до них доказів позивачу.

Повідомити сторони, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь 
на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам час-
тин другої — четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочин-
ства України.

Повідомити сторони, що інформацію у справі, яка розглядається, 
учасники справи можуть отримати за адресою на офіційному вебпорта-
лі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій спра-
ві на офіційному вебпорталі судової влади України, а також в одному із 
загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, 
що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд 
зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскаржен-
ню не підлягає.

Суддя-доповідач (підпис) С. М. Чиркін
Судді (підпис) І. В. Желєзний
 (підпис) А. А. Єзеров
 (підпис) В. М. Кравчук
 (підпис) О. П. Стародуб

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серп-

ня 1970 року народження, на підставі ст.ст. 111, 
134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України 
викликається Артемівським міськрайонним су-
дом Донецької області для участі як обвинувачена 
в підготовчому судовому засіданні кримінально-
го провадження № 42017050000000787 від 27 ве-
ресня 2017 року за обвинуваченням Каракай Оль-
ги Вікторівни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться в залі судових засідань приміщен-
ня суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5, 21 січня 2021 року о 10 год. 30 хв.

Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченої за викликом до суду передба-
чені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володими-

рівна, 07 липня 1967 року народження, на підста-
ві ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликається Артемівським міськрайон-
ним судом Донецької області для участі як обви-
нувачена в підготовчому судовому засіданні кримі-
нального провадження №22017050000000284 від 
25 вересня 2017 року за обвинуваченням Склярен-
ко Людмили Володимирівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України, яке відбудеться в залі судових засідань 
приміщення суду за адресою: Донецька область,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб 312, 26 січня 2021 року 
о 09 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду 
передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н.М.

Орджонікідзевський районний 
суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження за об-
винуваченням Шишкова Віктора Ві-
кторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст.258-3 КК України.

Обвинувачений Шишков Ві-
ктор Вікторович викликається на 
29.12.2020 року на 12-30 годину до 
Орджонікідзевського районного су-
ду міста Маріуполя Донецької облас-
ті для участі в розгляді кримінально-
го провадження.

Головуючий суддя  
Костромітіна О.О.
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