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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку та форм надання 
контролюючим органам в електронному вигляді 
інформації щодо ставок та податкових пільг  
із сплати місцевих податків та/або зборів»

Виконавчий директор Асоціації 
міст України Олександр Слобожан 
про головні питання, які місцевому 
самоврядуванню слід  вирішувати 
наступного року

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Міністр закордонних справ про неминучість 
відповідальності за збиття пасажирського літака МАУ  
в небі над Тегераном 

На шляху до подолання 
президентського вето

НАШ ІНТЕРЕС. 322 голоси членів Палати представників 
Конгресу США було подано за скасування вето, накладеного 
минулого тижня президентом Дональдом Трампом на проєкт 
оборонного бюджету країни. Ця кількість значно перевищує дві 
третини, необхідні для подолання вето глави держави (проти 
рішення висловилися лише  87 депутатів). 

Витрати бюджету американського військового відомства 
становлять понад 700 мільярдів доларів, із яких 250 мільйонів 
призначено для фінансової допомоги Україні, посилення її обо-
роноздатності. У документі знайшлося місце новим санкціям 
за участь у будівництві російського газопроводу «Північний по-
тік-2» й функціонуванні «Турецького потоку».

Аналогічне засідання з відповідним голосуванням має про-
вести цього тижня й американський Сенат, повідомляє УНІАН. 
Очікується, що сенатори затвердять проєкт оборонного бю-
джету США так само більшістю дві третини голосів.

ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА: 

ЦИФРА ДНЯ

11 987 грн 
становила середня номінальна заробітна 

плата штатного працівника в Україні в 
листопаді 2020 р. Порівняно з торішнім 

листопадом зростання — 12,2% 

«Іран — жорсткий 
переговірник, але й 

Україна — жорсткий 
переговірник. Ми 

не дозволимо легко 
відкупитись і уникнути 

справедливості.  
В нас є партнерство 

постраждалих країн».   

Рік складних викликів 
пройдено гідно

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр запевнив, що 2021-го 
уряд робитиме все, щоб кожна родина ставала заможнішою 
і щасливішою
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua32 

ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 30.06.1960 року наро-

дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст.110 ч.2 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке відбудеться 11 лютого 2021 року о 16 годині 00 хвилин в 
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адре-
сою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганської області, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений.

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

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

Суддя Г.В. Булгакова

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

провадження
Обвинувачений Макушенка Роман Володимирович, 29.05.1981 року народжен-

ня, зареєстрований за адресою: Луганська область, Славяносербський район, смт 
Славяносербськ, вул. Кірова, 94, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 15 лютого 2021 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни.Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Запорізьке обласне тервідділення Антимонопольного комітету Укра-
їни повідомляє: Рішенням адміністративної колегії тервідділення від 
06.05.2020 № 58/7-рш по справі №58/25-19 оштрафовано ТОВ «Ре-
монтно-будівельне управління «Промбудколія» (ід. код 34607649)  на 
490 000 грн і ПП «Владікос» (ід. код 34689669) на 490 000 грн  за пору-
шення, передбачені п.1 ст.50, п.4 ч. 2 ст.6 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 
що стосуються спотворення результатів торгів, проведених Бердян-
ською філією ДП «Адміністрація морських портів України».  

Витяг з рішення розміщено на офіційному вебсайті Антимонополь-
ного комітету України http://www.amc.gov.ua (субсайті тервідділення у 
розділі «Рішення та рекомендації»). 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо обмеження обігу 
підакцизних товарів, пристроїв для 
споживання тютюнових виробів без  
їх згоряння та посилення контролю  

за продажем таких товарів
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 156.  Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкоголь-

ними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та 
рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристро-
ями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Роздрібна або оптова торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами, 
рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного по-
датку чи з підробленими марками цього податку — 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до шестисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної 
від продажу предметів торгівлі.

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського 
харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоал-
когольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідина-
ми, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тю-
тюнових виробів без їх згоряння, а саме: торгівля пивом (крім безалкогольного), ал-
когольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними 
сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями 
для споживання тютюнових виробів без їх згоряння у приміщеннях або на територіях, 
заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу 
місцевого самоврядування як такі, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкоголь-
ного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електро-
нними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, при-
строями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння заборонена, або торгів-
ля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тю-
тюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в 
електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх зго-
ряння через торгові автомати чи особами, які не досягли 18-річного віку, а також 
продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тю-
тюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особі, яка 
не досягла 18-річного віку, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять 
менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар), або торгівля пивом (крім 
безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у 
заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби —

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними на-
поями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використо-
вуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів 
без їх згоряння з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених за-
коном, — 

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, 
одержаної від продажу предметів торгівлі.

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу від восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та 
виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі».

2. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети-
лового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, та пального» (Відомості Верховної Ради 
України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) у статті 1:
в абзаці одинадцятому слова «чи жування» замінити словами «жування чи на-

грівання»;
після абзацу шістдесят п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрі-

вача з електронним управлінням — вироби із вмістом промислово обробленого тю-
тюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування, які використову-
ються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігріва-
чем з електронним управлінням до температури, за якої не відбувається процесу го-
ріння (згоряння) виробу та виділення тютюнового диму;

пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння — пристрої, призна-
чені для вдихання аерозолів (пари), які утворюються внаслідок нагрівання продук-
тів, що містять у своєму складі тютюн (продукти його переробки), без їх згоряння».

У зв’язку з цим абзаци шістдесят шостий і шістдесят сьомий вважати відповідно 
абзацами шістдесят восьмим і шістдесят дев’ятим;

абзац шістдесят восьмий викласти в такій редакції:
«Терміни «пальне», «електронна сигарета», «рідини, що використовуються в 

електронних сигаретах» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Подат-
ковому кодексі України»;

абзац шістдесят дев’ятий виключити;
2) статтю 152 викласти в такій редакції:
«Стаття 152. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алко-

гольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, використання 
електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння

Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабо-
алкогольних напоїв, вин столових:

1) у закладах охорони здоров’я (крім споживання вин столових на території сана-
торіїв у спеціально відведених місцях);

2) у закладах освіти;
3) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), 

на зупинках транспорту, у підземних переходах;
4) у закладах культури;
5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
6) у ліфтах і таксофонах;
7) на дитячих майданчиках;
8) на спортивних майданчиках;
9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

інших державних установ;
10) у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей.
Обмеження щодо споживання тютюнових виробів, використання електронних си-

гарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння і відповідаль-
ність за їх порушення встановлюються Законом України «Про заходи щодо поперед-
ження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення» та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

3) у статті 153:
назву, частини першу — п’яту викласти в такій редакції:
«Стаття 153. Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкоголь-

них, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сига-
рет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживан-
ня тютюнових виробів без їх згоряння

Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалко-
гольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових 
виробів без їх згоряння:

1) особами, які не досягли 18-річного віку;
2) особам, які не досягли 18-річного віку;
3) у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я (крім 

ресторанів, розташованих на території санаторіїв);
4) у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють тор-

гівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відпо-
відних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
6) у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей;
7) з торгових автоматів;
8) на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкоголь-

них, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
9) поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
10) у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
11) з рук;
12) у невизначених для цього місцях торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби 

або електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.
На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах від-

повідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива 
(крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, 
куріння тютюнових виробів, використання електронних сигарет, пристроїв для спо-
живання тютюнових виробів без їх згоряння.

Якщо у продавця пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використо-
вуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без 
їх згоряння виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку покупцем, який купує 
пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові, тютю-
нові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сига-
ретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, продавець пови-
нен звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина Укра-
їни або інший документ, що підтверджує його вік.

У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольно-
го), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, елек-
тронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв 
для споживання тютюнових виробів без їх згоряння такій особі забороняється».

3. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тю-
тюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної 
Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565 із наступними змінами):

1) у статті 1:
у частині першій:
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння — пристрої, при-

значені для вдихання аерозолів (пари), що утворюються внаслідок нагрівання про-
дуктів, що містять у своєму складі тютюн (продукти його переробки), без їх згорян-
ня».

У зв’язку з цим абзаци десятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами оди-
надцятим — вісімнадцятим;

абзац чотирнадцятий виключити;
доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
«Термін «тютюнові вироби» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному 

в Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилово-
го, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Терміни «електронна сигарета», «рідини, що використовуються в електронних си-
гаретах» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Податковому кодек-
сі України»;

2) назву і частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виро-

бів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, при-
строїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння

Реалізація (продаж) тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що викорис-
товуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів 
без їх згоряння особам, які не досягли 18-річного віку, а також реалізація (продаж) 
тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи по-
штучно (крім сигар) забороняється. Законом можуть встановлюватися інші обме-
ження щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, 
що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюно-
вих виробів без їх згоряння».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім абзацу другого підпункту 

1 пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності через 18 місяців з дня на-
брання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим 
Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо приве-
дення законодавства України у відповідність із положеннями Директиви Європей-
ського парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року про наближення зако-
нів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-
членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх 
продуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС з метою врегулювання питань ви-
робництва і обігу новітніх виробів з тютюну, бездимних тютюнових виробів та елек-
тронних сигарет;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Вер-

ховну Раду України про стан виконання цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
2 грудня 2020 року 
№ 1019-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту прав осіб з числа 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, яким встановлено інвалідність
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,  

№ 21—22, ст. 135):
1) частину третю статті 2563 викласти в такій редакції:

передвищої чи вищої освіти можуть, за їх вибором, продовжити проживати і вихову-
ватися у цій прийомній сім’ї до закінчення такого закладу.

Особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким 
встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати та вихо-
вуватися у прийомній сім’ї до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, 
чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-техніч-
ної), фахової передвищої, вищої освіти»;

2) частину третю статті 2567 викласти в такій редакції:
«3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до до-

сягнення 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовжен-
ня навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахо-
вої передвищої чи вищої освіти можуть, за їхнім вибором, продовжити проживати і ви-
ховуватися у цьому дитячому будинку сімейного типу до закінчення такого закладу.

Особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким 
встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати та ви-
ховуватися у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку 
незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти».

2. У Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484; 2016 р., № 42, ст. 701):

1) статтю 17 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«З метою підготовки до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, та осіб з їх числа після вибуття їх із прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого само-
врядування забезпечують надання таким дітям (особам) під час їх проживання у при-
йомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу додаткових соціальних (денний 
догляд, соціальна реабілітація тощо), медичних, реабілітаційних та інших послуг від-
повідно до законодавства»;

2) у статті 31:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Батьки-вихователі виконують свої обов’язки стосовно дітей до досягнення ді-

тьми вісімнадцяти років, а стосовно осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які навчаються в закладі загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, — до закінчення такими 
особами навчання у такому закладі навіть у разі їх окремого проживання»;

доповнити частиною шостою такого змісту:
«Батьки-вихователі виконують свої обов’язки стосовно осіб з числа дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність і які 
продовжують проживати та виховуватися у дитячому будинку сімейного типу, до до-
сягнення такими особами 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в 
закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передви-
щої, вищої освіти».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів для приведення у відповідність із цим 

Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чин-
ності одночасно з введенням в дію цього Закону, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України щороку, починаючи з 2021 року, інформувати Верхо-

вну Раду України про стан виконання цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
2 грудня 2020 року 
№ 1020-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України 
«Про безпечність та гігієну кормів» з метою 

стабілізації ринку кормів
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

безпечність та гігієну кормів» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 10, ст. 
53) такі зміни:

1. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5. Протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом в маркуванні кор-

мів для непродуктивних тварин зазначається назва кормової добавки або її іденти-
фікаційний номер, які присвоєні відповідно до законодавства України або Європей-
ського Союзу.

Корми, що були введені в обіг не пізніше ніж через п’ять років з дня набрання чин-
ності цим Законом з маркуванням, яке відповідає цьому пункту, можуть перебувати 
в обігу до закінчення мінімального строку їх зберігання.

6. Протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом дозволяються 
виробництво, ввезення (пересилання) на митну територію України, обіг та викорис-
тання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до 
Закону України «Про ветеринарну медицину», за умови наявності на день набрання 
чинності цим Законом дійсних реєстраційних посвідчень, виданих на відповідні гото-
ві корми, премікси або кормові добавки.

Оператори ринку, що здійснюють ввезення (пересилання) на митну територію 
України, обіг та використання готових кормів, преміксів та кормових добавок відпо-
відно до цього пункту, зобов’язані підтримувати в актуальному стані інформацію, що 
міститься в реєстраційних посвідченнях, виданих на готові корми, премікси або кор-
мові добавки, зазначені в абзаці першому цього пункту.

Порядок внесення змін до реєстраційних посвідчень, зазначених в абзаці першо-
му цього пункту, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини».

2. Доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61. Протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом дозволяється 

ввезення (пересилання) на митну територію України, введення в обіг та обіг:
кормових добавок без їх державної реєстрації в Україні, якщо такі добавки заре-

єстровані (дозволені) в Європейському Союзі і призначені для виробництва кормів 
для непродуктивних тварин;

фасованих (запакованих) кормів для непродуктивних тварин, виготовлених з ви-
користанням кормових добавок, зареєстрованих (дозволених) у Європейському Со-
юзі, якщо такі корми походять з потужностей, розташованих або в Україні, або в дер-
жавах — членах Європейського Союзу, або в інших країнах, за умови, що потужнос-
ті в таких інших країнах мають дозвіл на ввезення зазначених кормів до Європей-
ського Союзу».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим 

Законом:
розробити та прийняти відповідні нормативно-правові акти, необхідні для реалі-

зації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

__________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (автоматично генерується програм-

ними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

______________20201175145____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Повітряна лінія електропередачі  220 кВ  довжиною  67 км у межах

Станично-Луганського, Новоайдарського і Попаснянського районів та 
території Сєвєродонецької міської ради в Луганській області

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження  

планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕ-

ТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (НЕК «УКРЕНЕРГО») код з ЄДРПОУ 
00100227;

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, тел.:  +380 (44) 238-38-38 
Електронна пошта: nec-kanc@ua.energy 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Де-

партамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на до-
вкілля.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, буд. 35.

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
Тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50. 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до вимог чинного законодавства рішенням про прова-

дження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівель-
них робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспек-
цією України та інші дозвільні документи, які видаються органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протя-
гом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не про-
водяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
___________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Громадські слухання (другі) відбудуться _________________________
___________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Де-
партамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на до-
вкілля.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, буд. 35.

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
Тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50. 
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Де-
партамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на до-
вкілля.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, буд. 35.

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, 

+38 (044) 206-31-50. 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 202-х ар-

кушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

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

ТОВ «Енерджі С», 61166, м. Харків, пр. Науки, 38. 
З 30.12.20 р., з пн. по пт., з 9.00 до 18.00.
Контакта особа: Довгалюк Володимир Вікторович, в.о. директора
Тел. +380 (96) 565-88-98

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання

Обвинувачена Толмачова Лариса Миколаївна, 20.08.1966 ро-
ку народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 
191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК 
України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 14 січня 
2021 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Ленінського районного суду  
м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачена.

Обвинувачена Толмачова Л.М. зареєстрована за адресою: Пол-
тавська область, м. Миргород, вул. Сорочинська, 2, кв. 73.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передба-
чені ст. 138 КПК України.

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

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважаєть-
ся повідомленою про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Н.І. Крючко

Втрачений кваліфікаційний сертифікат серії АР №000722, ви-

даний 04.06.2012 Міністерством регіонального розвитку, будівни-

цтва та житлово-комунального господарства України, пов’язаний 

із створенням об’єктів архітектури в частині «Інженерно-будівель-

не проектування у частині забезпечення механічного опору та стій-

кості» на ім’я Луцика Василя Федоровича, 

вважати недійсним. 
10 листопада 2020 року в місті Харкові помер 

ДУГАНОВ ГЕОРГІЙ ЄВСІЙОВИЧ,

15 листопада 1938 року народження. Після його смерті відкрила-
ся спадщина. Усіх спадкоємців та кредиторів, бажаючих прийня-
ти спадщину, прохання звернутися до П’ятої  Харківської міської 
державної нотаріальної контори (колишня Одинадцята Харківська 
ДНК) за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Котов-
ського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться  о 12:00 годині 21 січня 2021 року в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайті-
са Д.В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досу-
дових розслідувань за №22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 01.02.2021 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501, в яке ви-
кликається обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, який прожи-
ває за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, 
корп. 1, кв. 323. 

Суддя Щебуняєва Л.Л.
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-

дове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 04 люто-
го 2021 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 504, обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 
липня 1983 року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 22014000000000242, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 21 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Є.О. Мартинов

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Булгакова Дмитра Віталійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1  
ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч 1, ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України. 

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Булгаков Дми-
тро Віталійович, 20.10.1954 року народження, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 
02 лютого 2021 року об 11-30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9, під голову-
ванням судді Курової О.І. 

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-

мінальне провадження № 1-кп/761/1330/2020 за обвинуваченням Цибуль-
ник Ірини Олександрівни за ч.1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудового розслідування за №220 170 000 000 003 52 від 
21.09.2014 року.

Шевченківський районний суд м.Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 25.01.2021 
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №611

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А.В. Кваша

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Джаміло-
ва Айдера Шевкетовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 12:00 годині 27 січня 2021 року в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України,

Суддя Жежера О.В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 01 лютого 2021 
року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 507, обвинуваченого Бондарева Романа Володимировича, 26 
вересня 1975 року народження, в рамках кримінального провадження 
№ 42016000000002809, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 12 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-3 КК України.

Дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М.С. Антонюк
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-

ня, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 01 лютого 2021 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, об-
винуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016 
року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження. 

Суддя Є.О. Мартинов

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Двірник На-
дію Вікторівну, 18.11.1974 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна 2, кв. 228) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 02.02.2021 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 04.02.2021 року 

о 09 год. 30 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні № 42016020420000057, по обвинуваченню Ба-
хура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р.н., у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Бахур Олександр 
Григорович.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А.В., 
суддів Домарєєва О.В., Щасної Т.В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Оголошення про виклик до суду
Святошинський районний суд міста Ки-

єва викликає як обвинувачену Гуріну Оль-
гу Валеріївну для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002453 відносно Гуріної Оль-
ги Валеріївни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та 
повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 05.02.2021 року о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Яку-
ба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя А.В. Скорін

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здій-

сненні судового провадження викликає як 
обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 7 
вересня 1961 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Соборності (Жов-
тнева), 77а, кв.106, м. Полтава) по криміналь-
ному провадженню №42015170000000069 у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 
КК України, в судове засідання на 14.30 год. 
11.01.2021, яке відбудеться в приміщенні 
Полтавського апеляційного суду: вул. Собор-
ності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Блажівського П.І. обов’язкова. У 
разі неявки Блажівського П.І. до суду, з момен-
ту опублікування повістки про виклик останній 
вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом, а кримінальне провадження буде роз-
глянуто без участі обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя О.М. Корсун

До уваги осіб, які приймають участь у розгля-
ді справи - Сидоренко Олександр Володимиро-
вич, 27.07.1970 р. народження, останнє місце 
проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, 
кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголо-
шує про розгляд кримінального провадження 
№592/9802/18 провадження 1кп/592/566/20 що-
до Сидоренка Олександра Володимировича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 
ст.366, ч.4 ст.358 КК України, щодо якого ухва-
лою слідчого судді Зарічного районного суду 
м. Суми від 06.07.2018 p. надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування.

Судове засідання відбудеться у відкритому су-
довому засіданні у складі колегії суддів у примі-
щенні Ковпаківського районого суду м. Суми о 
09.00 год. 09.02.2021 року, який знаходиться за 
адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 12, зал 
с/з 22, тел. (0542) 61-12-04



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua36 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 81 778

Загальний тираж за грудень 256 536

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

0..5
3..8 1..6

4..9

1..6
4..9

2..7     
9..14

2..-3
0..5

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +4  +9 Черкаська +1  +6 +4  +9
Житомирська +1  +6 +4  +9 Кіровоградська +1  +6 +5  +10
Чернігівська +1  +6 +3  +8 Полтавська 0  +5 +3  +8
Сумська 0  +5 +2  +7 Дніпропетровська -1  +4 +4  +9
Закарпатська +1  +6 +3  +8 Одеська +3  +8 +9  +14
Рівненська 0  +5 +3  +8 Миколаївська +2  +7 +9  +14
Львівська 0  +5 +2  +7 Херсонська +1  +6 +7  +12
Івано-Франківська 0  +5 +2  +7 Запорізька -1  +4 +4  +9
Волинська 0  +5 +2  +7 Харківська +2  -3 +1  +6
Хмельницька 0  +5 +4  +9 Донецька +1  -4 0  +5
Чернівецька 0  +5 +3  +8 Луганська +2  -3 0  +5
Тернопільська 0  +5 +3  +8 Крим +2  +7 +9  +14
Вінницька +1  +6 +4  +9 Київ +4  +6 +6  +8

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

А в Миколаєві зацвів бузок
ЯК У КАЗЦІ. Напередодні нового року містяни спостерігають 
природні аномалії

 Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Якщо вам пощастило 
жити на півдні Украї-

ни, то новорічну компози-
цію чи різдвяний віночок 
можна прикрасити бузко-
вими бутонами, трояндою, 
нагідками або квіткою али-
чі. Це екстравагантне поєд-
нання із сосновою чи яли-
новою гілкою та шишка-
ми — ознака нинішньої зи-
ми. Пора року начебто й 
не аномальна за темпера-
турними показниками, але 
містяни спостерігають не-
сподіване для цього часу 
цвітіння рослин на дачних 
ділянках, чим із задово-
ленням діляться в соціаль-
них мережах. 

Диво-квіти
Виявляється, казка  

«12  місяців» про злу мачу-
ху, яка відправила падчір-
ку по підсніжники серед лю-
тої зими, а та їх принесла, 
дедалі більше нагадує дій-
сність. Тепер на півдні краї-
ни природа дивує чи не що-
року. Підсніжників, щоправ-
да, ще немає, а ось бузок не-
сподівано розцвів. Житель-
ка мікрорайону Варварівка 
міста Миколаєва Ірина Заї-
ка першою розмістила в со-
ціальних мережах світлини 
бузку, що зацвів за два тиж-
ні до нового року. Вона поба-
чила, що на одному з кущів 
з’явилися зелені листочки, а 
на сусідньому — невеличкі 
квітучі грона. 

Ірина каже: «Може, і 
не всі помічають такі ди-
ва природи. Але побачи-
ти взимку бузок, який за-
звичай квітне навесні, — то 
було справжнє диво. Сфо-
тографували, розмістили в 
соціальній мережі, аби по-
ділитися унікальним при-
роднім фактом. Звісно, у 
зимового бузкового бутона 
не такий аромат, як навес-
ні, але відчутний». 

Ірина та Юрій Заїки дав-
но обрали життя у приват-
ному будинку якнайдалі 
від міста, із власним садом-
городом. Відтоді, як осели-
лися тут, переконалися в 
перевагах життя якнай-
ближче до природи. Дру-
зі-містяни із задоволенням 
приходять до них у гос-
ті. Заїки споживають те, 
що самі виростили, а спо-
кійного життя не порушу-
ють міські шум та метуш-
ня. Нині, у грудні, в них цві-
туть троянди, хризантеми і 
навіть розмарин, який за-
звичай не цвіте. 

А користувачі миколаїв-
ського сегмента фейсбуку, 
побачивши новину про цві-
тіння бузку, стали ділитися 
власними світлинами піз-
нього цвітіння дерев і кві-
тів. Ніна Войтова розмісти-
ла фото дикої аличі, яка за-
цвіла у грудні, й зазначи-

ла, що в неї на дачі ще квіт-
нуть нагідки. Хтось роз-
містив фото самих нагідок, 
що цвітуть, попри пору ро-
ку. Багато дописувачів хва-
литься власними троянда-
ми, які досі квітнуть.    

Усе стане 
на місця

Провідний синоптик 
Миколаївського обласно-
го центру гідрометеороло-
гії Роман Мурмило зазна-
чає, що протягом листо-
пада-грудня на Миколаїв-
щині спостерігали погоду в 
межах норм. Інколи темпе-
ратура підвищувалася, ін-
коли стабілізувалася. 

«Цвітіння бузку в груд-
ні можна охарактеризувати 
як локальне явище в окре-
мих умовах. Десь більше за-
тишку, десь менше, ближче 
до річки, місцевість більше 
прогрівається або, навпаки, 
доступна холодним пові-
тряним масам. Це не можна 
назвати масовим явищем, 
але це аномалія», — зазна-
чив спеціаліст.

Попри неординарні при-
родні явища, зима зали-
шиться зимою, а весна вес-
ною, запевняє Роман Мур-
мило. Він каже, що коли-
вання середньорічних тем-
ператур становлять до 
двох градусів середньодо-
бової температури порів-
няно із кліматичними нор-
мами. 

«Найближчим часом спо-
стерігатимемо коливання 
температури і в бік тепла, 
і в бік холоду. Наприклад, 
25 та 26 грудня були найте-
плішими днями, хоч темпе-
ратурного рекорду погода 
не побила. Так буде до кін-
ця року: два дні тепло, два 
дні трохи холодніше з опа-

дами у вигляді дощу та мо-
крого снігу», — каже фа-
хівець, акцентуючи, що це 
прогнози саме для півдня 
країни.

І гідрометеорологи, і бі-
ологи спостерігають, що 
рослини перебувають у 
стані неглибокого спокою. 
Вегетація припинилася, 
масового цвітіння чи від-
новлення її немає. 

А йдеться не про роз-
квітлий бузок, а про май-
бутнє сільськогосподар-
ських культур. Якщо вони 
прокидатимуться, це не-
добре, адже попереду два 
місяці зими, а якою вона 
буде, не відомо. Те, що на 
Миколаївщині немає сні-
гу, озимі культури можуть 
спокійно пережити. Так за-
звичай і було. Однак якщо 
протягом тижня тримати-
меться температура -6—
7 градусів морозу і опадів 
не буде, аграріям не поза-
здриш. Ситуацію назива-
ють зимовою посухою. Рос-
лини можуть прокинути-
ся під впливом сонячного 
світла і не наповняться во-
логою із ґрунту під час ве-
гетації.  

Фахівці гідрометцентру 
та екологи Миколаївщини 
вважають, що незабаром 
все стане на місця і при-
рода сама вирішить, кому 
прокидатися, а кому ні. 

Із життя рослин
Про особливості біоце-

нозу півдня країни розпо-
вів еколог Олег Деркач. Він 
підтвердив тезу, що гло-
бальні зміни клімату — 
основна причина всіх еко-
логічних проблем.  А бузок 
чи інші рослини не винні, 
що зацвіли. Так вони відре-
агували на зміни у природі. 

Олег Деркач пояснив, що 
життя рослин — це комп-
лекс фізіологічних проце-
сів, який забезпечує їх ста-
теве розмноження. Він по-
требує утворення статевих 
клітин, потім перенесення 
(запилювання), запліднен-
ня, квітіння, плодоносіння. 
Це складний процес веге-
тації.

«Як правило, рослини 
цвітуть раз за вегетаційний 
період і обирають для себе 
оптимальні сезон та умови 
для успішного запліднення 
й дозрівання плодів, — за-
значає еколог. —  Найчас-
тіше оптимальні умови бу-
вають навесні. Тому що те-
пло, багато сонця й вологи, 
тривалість світлового дня 
збільшується». 

Явища, які спостерігаємо 
нині, називають вторинним 
цвітінням. Немає значення, 
коли воно відбувається, — 
наприкінці літа, восени чи 
взимку. 

«Спостерігаємо, що вто-
ринне цвітіння взимку бу-
ває дедалі частіше. Це ві-
доме явище в рослинно-
му світі. Воно може мати 
кілька причин, — розпові-
дає Олег Деркач. — Удруге 
за період вегетації цвітуть 
старі рослини. У них по-
чався процес старіння, зби-
ваються цикли, і вони неа-
декватно реагують на пев-
ні кліматичні умови. Удру-
ге можуть зацвісти пошко-
джені рослини. Наприклад, 
у степу таке трапляється 
після того, як випалюють 
рослинні залишки. Інколи 
обрізування дерев спричи-
няє повторне цвітіння, ін-
коли посуха. Наприклад, 
улітку була посуха, а восе-
ни пішли дощі, й рослини 
знову зацвіли». 

У нашому разі, на думку 
еколога, повторне цвітін-
ня бузку спричинено тем-
пературою. Ідеться про те, 
що заморозки й різке по-
холодання ініціює проце-
си яровизації. Усі брунь-
ки перестають рости, аку-
мулюють органічні речо-
вини, тож утворюються 
певні захисні покриви. Во-
ни достатньо пристосова-
ні до різкого похолодання 
в той період, до якого рос-
лини звикли. Але після за-
морозків і похолодання  на-
стання теплих днів стиму-
лює цвітіння. Починають-
ся ростові процеси, стиму-
люються гормони, що про-
вокує цвітіння після періо-
ду яровизації. 

Триває теплий грудень. 
Погода нагадує рослинам 
весну, і вони зацвітають. 
Біди в цьому немає, адже 
повторне цвітіння не масо-
ве. Так, це аномалія, бо ви-
ходить за межі звичайного 
розвитку рослин. Можли-
во, саме цей бузок і не роз-
цвіте навесні. Проте цвіс-
тимуть інші рослини та по-
радують усіх ароматом.

У Миколаєві розцвів бузок

18.12.2020 Національний банк України прийняв рішення про виключен-

ня з Державного реєстру фінансових установ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПА-

НІЯ «ЖЕНЕВА» (код за ЄДРПОУ 40888017), ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМ-

ПАНІЯ «ПРЕМ’ЄРА» (код за ЄДРПОУ 36756239) та ТОВ «СК «ІННОВАЦІЙ-

НІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) на підставі заяв зазна-

чених установ.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонополь-
ного комітету України повідомляє, що 07.08.2020 року адміністративною ко-
легією відділення прийнято рішення №72/36-р/к у справі №03-06/07-20 про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладен-
ня штрафу на ФОП Сироветник О.Б. (ідентифікаційний код — 2912207630) 
у розмірі 236 930,00 (двісті тридцять шість тисяч дев’ятсот тридцять) гри-
вень та ТОВ «Фірма «Ремаса» (ідентифікаційний код — 13302381) у розмірі 
231 540,00 (двісті тридцять одна тисяча п’ятсот сорок) гривень.

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольно-
го комітету України, у зв’язку із неможливістю вручення вимоги № 65-02/2769 
від 23.10.2020 про надання інформації TOB «МІСТДОРБУД» (Одеське шосе, 71,  
м. Миколаїв, Миколаївська обл., 54036, ідентифікаційний код — 41782014) за 
місцезнаходженням та вимоги № 65-02/2775 від 23.10.2020 про надання інфор-
мації TOB «ПАТЧЕР» (вул. Святослава Хороброго, 12, м. Дніпро, Дніпропетровська 
обл., 49044, ідентифікаційний код — 42713177) за місцезнаходженням, вказані 
вимоги розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
 www.amc.gov.ua.

Адміністративною колегією Одеського обласного територіального відді-

лення Антимонопольного комітету України 12.05.2020 прийнято рішення по 

справі № 04-02/2020 відносно TOB «ЕКЛІПСІС» (ідентифікаційний код юри-

дичної особи - 38352181). Докладна інформація про прийняте рішення роз-

міщена на офіційному веб-сайті АМКУ www.amс.gov.ua.

Філія — Головне управління по м. Києву та Київській облас-

ті AT «Ощадбанк» оголошує конкурс на відбір підрядних орга-

нізацій для виконання будівельних робіт та поточних ремонтів 

в відділеннях банку у 2021 році, розташованих в м. Києві та 

Київській області.

Для детальної інформації про умови конкурсу звертатися за 

тел.: 050 443 83 35; 067 508 36 53.
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