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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 квітня 2020 р. № 287 
Київ

Про розвиток соціальних сервісів  
для деяких соціальних груп населення 

З метою забезпечення дотримання установлених правил карантину та убезпе-
чення найбільш уразливих категорій населення від зараження гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися із пропозицією Міністерства соціальної політики стосовно: 
реалізації до 31 грудня 2020 р. експериментального проекту щодо формування 

навичок та популяризації дистанційної оплати житлово-комунальних послуг серед 
одержувачів пенсій та грошової допомоги;

запровадження з 10 квітня 2020 р. разом з обласними, Київською міською дер-
жавними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та Пенсійним фон-
дом України функціонування інформаційної платформи «Допомога поруч» для ви-
значення та задоволення потреб одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалід-
ністю, сімей з дітьми, зокрема з дітьми з інвалідністю, надання допомоги та соці-
альних послуг таким особам місцевими органами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування, органами соціального захисту населення, благодійними 
та громадськими організаціями, соціально відповідальним бізнесом, волонтерами.

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо формуван-
ня навичок та популяризації дистанційної оплати житлово-комунальних послуг се-
ред одержувачів пенсій та грошової допомоги, що додається.

3. Для створення системи соціальних сервісів для одержувачів пен-
сій та грошової допомоги під час карантину, встановленого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061):

1) рекомендувати уповноваженим банкам:
разом із підприємствами/фізичними особами — підприємцями, якими застосо-

вуються електронні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи 
послуг та які оснащені платіжним терміналом, створити умови для безперешкодно-
го зняття готівкових коштів одержувачами пенсій та грошової допомоги, які одер-
жують такі виплати через поточні рахунки в уповноважених банках, із використан-
ням платіжних терміналів;

сприяти розширенню мережі платіжних терміналів у роздрібній торговельній 
мережі;

2) акціонерному товариству «Укрпошта»:
забезпечити (за бажанням одержувачів) можливість доставки готівкових коштів 

додому одержувачам пенсій, грошової допомоги, які одержують такі виплати через 
поточні рахунки в уповноважених банках;

забезпечити доставку пенсій та грошової допомоги додому одержува-
чам, виплата яким проводиться в операційних касах акціонерного товариства  
«Укрпошта»;

3) рекомендувати уповноваженим банкам та акціонерному товариству  
«Укрпошта»:

забезпечити інформування одержувачів пенсій та грошової допомоги, які одер-
жують такі виплати через поточні рахунки в уповноважених банках, щодо можли-
вості отримання через акціонерне товариство «Укрпошта» коштів шляхом пошто-
вого переказу з доставкою додому. Створити на власних офіційних веб-сайтах і в 
мобільних додатках функціонал щодо інформування про можливість проведення 
поштових переказів коштів пенсій та грошової допомоги з їх доставкою додому;

щомісяця до 10 числа подавати Міністерству соціальної політики інформацію 
про проведену роботу.

4. Внести зміну до пункту 8 переліку окремих форм та умов проведення діяль-
ності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено прово-
дити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій 
з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336 
«Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1491; 2018 р., № 1, ст. 17), доповнив-
ши його абзацом такого змісту: 

«Продаж товарів і надання послуг національним оператором поштового зв’язку 
за межами об’єктів поштового зв’язку з використанням на період до 31 грудня 2020 
р. розрахункових книжок та книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованих 
в установленому порядку.».

5. Пенсійному фонду України:
у місячний строк забезпечити наповнення Реєстру застрахованих осіб Держав-

ного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування наявни-
ми контактними даними всіх пенсіонерів (номери мобільних телефонів, електронні 
адреси тощо) (за згодою) шляхом отримання необхідних даних від уповноважених 
банків, зокрема шляхом анкетування пенсіонерів під час виплати пенсій;

забезпечити постійне індивідуальне та масове інформування пенсіонерів, зокре-
ма щодо використання інформаційної платформи «Допомога поруч», розширення 
послуг і популяризацію роботи веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду 
України для надання дистанційних послуг з обслуговування громадян.

6. Міністерству соціальної політики, Пенсійному фонду України за участю Мініс-
терства цифрової трансформації та Національного банку України (за згодою) пода-
ти до 1 червня 2020 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконален-
ня умов використання безготівкових розрахунків та поширення практики їх засто-
сування серед одержувачів пенсій та грошової допомоги.

7. Обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами міс-
цевого самоврядування забезпечити:

1) створення та функціонування «гарячих» телефонних ліній для виявлення по-
треб одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, зокрема 
з дітьми з інвалідністю, про що поінформувати Міністерство соціальної політики;

2) виявлення осіб, які потребують допомоги, через «гарячі» телефонні лінії, про-
ведення аналізу звернень громадян і повідомлень інших осіб в інтересах громадян, 
які потребують допомоги;

3) розміщення щодня на інформаційній платформі «Допомога поруч»: 
інформації про потреби одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, 

сімей з дітьми, зокрема з дітьми з інвалідністю, в основних продуктах харчування, 
засобах особистої гігієни, побутової хімії для їх життєзабезпечення, в транспорт-
них послугах для доставки зазначеної допомоги, в довезенні соціальних робітни-
ків, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи для надання послуг гро-
мадянам;

звіту про надання допомоги одиноким громадянам похилого віку, особам з інва-
лідністю, сім’ям з дітьми, зокрема з дітьми з інвалідністю;

4) проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 
можливості дистанційної оплати житлово-комунальних послуг одержувачами пен-
сій та грошової допомоги та про «гарячі» телефонні лінії для виявлення потреб 
одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, зокрема з ді-
тьми з інвалідністю.

8. Обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами міс-
цевого самоврядування та Міністерству внутрішніх справ сприяти акціонерному то-
вариству «Укрпошта» в організації доставки готівкових коштів додому одержува-
чам пенсій та грошової допомоги під час карантину, встановленого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, 
ст. 1061).

9. Міністерству соціальної політики поінформувати до 20 січня 2021 р. Кабінет 
Міністрів України про результати реалізації експериментального проекту, передба-
ченого абзацом другим пункту 1 цієї постанови, та подати пропозиції щодо внесен-
ня змін до актів законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 квітня 2020 р. № 287

ПОРЯДОК  
реалізації експериментального проекту щодо формування  

навичок та популяризації дистанційної оплати житлово-комунальних послуг серед 
одержувачів пенсій та грошової допомоги

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту що-
до формування навичок та популяризації дистанційної оплати житлово-комуналь-
них послуг серед одержувачів пенсій та грошової допомоги, яким проводяться ви-
плати через уповноважені банки відповідно до Порядку виплати пенсій та грошо-
вої допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р.,  
№ 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), або через підрозділи АТ «Укрпошта» (да-
лі — одержувачі), в тому числі щодо оплати таких послуг за місцем проживання 
одержувача за відсутності в нього можливості проводити оплату дистанційно (да-
лі — експериментальний проект).

2. Для реалізації експериментального проекту уповноважені банки викорис-
товують діючі та модернізовані системи дистанційного обслуговування та «га-
рячі» телефонні лінії для взаємодії з одержувачами з метою проведення дистан-
ційної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги на рахунки управителям, 
об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним 
(житловим) кооперативам, виконавцям комунальних послуг (далі — об’єднання 
та виконавці послуг).

3. Уповноважені банки щомісяця протягом реалізації експериментального про-
екту інформують одержувачів шляхом відправлення смс-повідомлень або іншим 
способом про роботу систем дистанційного обслуговування та «гарячих» телефон-
них ліній, можливості дистанційної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги.

4. Для перерахування коштів з банківського рахунка одержувача на рахунки 
об’єднанням та виконавцям послуг за спожиті житлово-комунальні послуги одер-
жувач реєструється у системі дистанційного обслуговування або звертається на 
«гарячу» телефонну лінію уповноваженого банку і надає інформацію про себе 
для проведення ідентифікації особи уповноваженим банком.

Обсяг інформації, необхідної для проведення ідентифікації особи, визначаєть-
ся уповноваженим банком.

5. Уповноважений банк після проведення ідентифікації особи одержувача 
отримує від нього інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, які він 
бажає оплатити дистанційно, та необхідні дані для проведення оплати послуг з 
його рахунка.

На період реалізації експериментального проекту рекомендується уповнова-
женим банкам не стягувати з одержувача плату за перерахування коштів з його 
банківського рахунка на рахунки об’єднанням та виконавцям послуг.

Про проведену оплату житлово-комунальних послуг з банківського рахунка 
уповноважений банк інформує одержувача смс-повідомленням або іншим спо-
собом.

6. За відсутності в одержувача можливості проводити оплату житлово-кому-
нальних послуг через системи дистанційного обслуговування уповноважених 
банків АТ «Укрпошта» забезпечує можливість їх оплати безпосередньо під час 
доставки пенсій та грошової допомоги додому або на замовлення одержувача, 
у тому числі засобами телефонного зв’язку, шляхом приймання від одержувача 
платежів за спожиті житлово-комунальні послуги.

Факт оплати послуг підтверджується наданням розрахункової квитанції.
Для обліку розрахункових квитанцій, якими оформлено операції за межами 

об’єктів поштового зв’язку, використовуються розрахункові книжки та/або кни-
ги обліку розрахункових операцій, що зареєстровані в установленому порядку.

7. АТ «Укрпошта» постійно протягом реалізації експериментального проекту ін-
формує одержувачів про можливість проведення оплати житлово-комунальних по-
слуг безпосередньо у листоноші під час отримання пенсії та грошової допомоги, 
або замовивши відповідну послугу, в тому числі засобами телефонного зв’язку.

8. Пенсійний фонд України для популяризації експериментального проекту 
протягом його реалізації забезпечує індивідуальне та масове інформування пен-
сіонерів, яким пенсія виплачується через:

уповноважені банки, — про можливість дистанційної оплати житлово-кому-
нальних послуг з використанням системи дистанційного обслуговування та «га-
рячих» телефонних ліній уповноважених банків;

АТ «Укрпошта» або уповноважені банки, — про можливість проведення опла-
ти житлово-комунальних послуг безпосередньо у листоноші під час отримання 
пенсій та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу в АТ «Укрпо-
шта».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 квітня 2020 р. № 288 
Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду 
скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів 
державної реєстрації, територіальних органів 

Міністерства юстиції
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державно-

го реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства 
юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 
р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109; 2020 р., № 5, ст. 246), 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 квітня 2020 р. № 288

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів 
Міністерства юстиції

1. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
«Розгляд скарг у сфері державної реєстрації колегіально під час карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про за-
хист населення від інфекційних хвороб», проводиться з урахуванням обмежень, 
встановлених відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.».

2. Пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду.
У разі скасування судом рішення Мін’юсту за результатами розгляду скарги у 

сфері державної реєстрації Мін’юст забезпечує повторний розгляд такої скарги від-
повідно до цього Порядку.

У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення скарги у сфері дер-
жавної реєстрації Мін’юст не пізніше наступного робочого дня з дня надходження 
судового рішення також забезпечує внесення відповідних відомостей до реєстрів 
відповідно до закону.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 293-р 
Київ

Деякі питання наглядової ради  
акціонерного товариства  

«Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України»

1. Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства «Національна ак-
ціонерна компанія «Нафтогаз України» Роберта Бенша як представника держави.

2. Уповноважити державного секретаря Міністерства розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства Черних Олександра Олександровича підписати ци-
вільно-правовий договір із зазначеним членом наглядової ради акціонерного това-
риства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

3. Скасувати як таке, що нереалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 5 лютого 2020 р. № 79 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товари-
ства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 березня 2020 р. № 342-р 
Київ

Про внесення зміни в додаток 1  
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України  
від 6 вересня 2019 р. № 738

Внести зміну в додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 ве-
ресня 2019 р. № 738 «Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації 
деяких центральних органів виконавчої влади», замінивши позицію
«Мінагрополітики Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського  

господарства Милованов Тимофій Сергійович»
такою позицією:

«Мінагрополітики державний секретар Мінекономіки Черних Олександр 
Олександрович».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 квітня 2020 р. № 388-р 
Київ

Про підтримку пропозиції  
щодо прийняття Республіки Намібія  

у члени Гаазької конференції  
з міжнародного приватного права

Підтримати пропозицію Уряду Королівства Нідерланди щодо прийняття Респу-
бліки Намібія у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Міністерству закордонних справ поінформувати Постійне бюро Гаазької конфе-
ренції з міжнародного приватного права про зазначене рішення Кабінету Міністрів 
України до 10 квітня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАДРОВІ ПИТАННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:
КРИЖАНІВСЬКОГО Олександра Івановича — з посади голови Піщанської район-

ної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України;

ГОРБЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Конотопської районної 
державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ХИМИЧА Віктора Васильовича — з посади голови Лебединської районної дер-
жавної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

ПАНЧЕНКА Сергія Михайловича — з посади голови Недригайлівської районної 
державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

БІЛОХУ Валерія Олександровича — з посади голови Роменської районної дер-
жавної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

СИПКА Олега Дмитровича — з посади голови Тростянецької районної держав-
ної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ЖДАМІРОВА Віктора Максимовича — з посади голови Шосткинської районної 
державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ПАНЧЕНКО Ірину Анатоліївну — з посади голови Ямпільської районної держав-
ної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ШАМРАЙ Любов Миколаївну — з посади голови Ізюмської районної держав-
ної адміністрації Харківської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

КУЧЕРИНУ Василя Миколайовича — з посади голови Бобровицької районної 
державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України.

призначив:
ГАВРИЛЮКА Олександра Анатолійовича — головою Піщанської районної дер-

жавної адміністрації Вінницької області;
СИМОНЕНКО Юлію Іванівну — головою Більмацької районної державної адміні-

страції Запорізької області;
ШЕВЧЕНКО Олену Вікторівну — головою Токмацької районної державної адмі-

ністрації Запорізької області;
СТЕЦЬ Аллу Валеріївну — головою Кривоозерської районної державної адміні-

страції Миколаївської області;
АКСЬОНОВА Юрія Олександровича — головою Валківської районної державної 

адміністрації Харківської області;
НИКИФОРОВА Яніса Саввича — головою Ізюмської районної державної адміні-

страції Харківської області. 
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Хмельницька +2 +7 +13 +18 Донецька +2 +7 +11 +16
Чернівецька +1 +6 +13 +18 Луганська +1 +6 +12 +17
Тернопільська +2 +7 +13 +18 Крим +2 +7 +12 +17
Вінницька +2 +7 +14 +19 Київ +5 +7  +15 +17
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Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого  
Бондаренко Костянтина Ігоровича

Справа №522/6460/17 Провадження № 1-кп/496/259/20
Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого 

Бондаренко Костянтина Ігоровича, 24.04.1993 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: Одеська область, Біляївський район, с. Хо-
лодна Балка, вул. Молодіжна, 13) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 29 квітня 2020 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться у 
приміщенні Біляївського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду, кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до 
канцелярії суду за тел.: (04852) 2-55-07. 

Суддя В.М. Буран

Повідомлення
Адміністративна колегія Київського обласного тервідділення АМКУ  

прийняла розпорядження від 30.03.2020 № 60/29-рп/к про початок роз-
гляду справи за ознаками вчинення роздрібними мережами аптечних 
закладів: ТОВ Аптека низьких цін ТМ (36853266), ТОВ Аптека низь-
ких цін плюс (37226619), ТОВ Столичний медичний альянс (33400225), 
ТОВ Віталюк» (32248361), ТОВ Аптекарь (34183689), ТОВ Сіріус-95 
(23512911), ТОВ Геліантус (25404052), ТОВ Аптечне об’єднання  
Біокон (34539443), КП Фармація (05415852), ТОВ Аптека низь-
ких цін К (37922217), ТОВ Аптека №1 Трансфарм (32799279), ТОВ 
Благодія (37833319), ТОВ Лекфарм (31449860), ТОВ Аптека АНЦ 
(33549639), ТОВ Аптека НЦ (20075951), ТОВ Рецепти життя (38358995),  
ТОВ Цитрус-фарм (38995378), ТОВ Альго-Фарм (36688143), а також 
постачальниками/виробниками масок медичних одноразових: ТОВ Фір-
ма Технокомплекс (19117325), ТОВ Калина медична виробнича ком-
панія (39289080), ТОВ Стиролоптфармторг (31025465), ТОВ ТД Кам-
пус котон клаб (23721570), ТОВ Вік-А (31305135), СП Оптіма-Фарм,  
ЛТД (21642228) порушення, передбаченого п.1 ст.50 та ч.3 ст.6 ЗУ «Про 
захист економічної конкуренції».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Іванцова Вікторія Тарасівна, 20.06.1972 р.н. зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Діброва,  
вул. Північна, буд. 21, на підставі ст.ст., 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися  «27», «28» та «29» квітня 2020 року, у період часу 
з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №120 3-го відділення (з дисло-
кацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях, до слідчого в ОВС Яніцького С.М., за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56, для про-
ведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінально-
му провадженні № 2201705000000218 від 27.06.2017 року, за підозрою 
Вас у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України. 

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає як обвинуваченого Кравчука Михайла Івановича, 
06.05.1967 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Московський 
27/51, за матеріалами кримінального провадження  
№ 428/13596/19, 1-кп/425/257/20, на підставі обвину-
вального акта відносно Кравчука М.І. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кравчуку М.І. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 29 квіт-
ня 2020 року о 14 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/4377/17 за обвинуваченням Крисіна 
Віктора Валерійовича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області викли-
кає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 28.04.2020 о 13 годині 
00 хвилин у залі судових засідань Марківського ра-
йонного суду Луганської області за адресою (пл. Со-
борна, буд. 31, смт. Марківка, Марківського району, 
Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Рукас О.В., суддів Дідоренко А.Е., 
Чернік А.П.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обвину-
вачену Надьон Зінаїду Гаврилівну, 22.07.1947 року на-
родження, зареєстровану за адресою: м. Луганськ, вул. 
Прохолодна, 5, за матеріалами кримінального прова-
дження № 426/10756/18, 1-кп/425/283/20, на підставі об-
винувального акта відносно Надьон З.Г. за ч. 1 ст. 109, ч. 
2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Надьон З.Г. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 29 квітня 
2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя Синянська Я.М.

 Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в підготовче судове засідання в якос-
ті обвинуваченого  Штоля Вадима Володимировича, 
останнє відоме місце проживання: вул. Гостра Мо-
гила, 12/20, м. Луганськ, для розгляду криміналь-
ного провадження пров. № 1-кп/409/103/20, справа  
№ 409/397/20 за обвинуваченням Штоля Вадима Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 28 квітня 
2020 року об 11.00 у залі Білокуракинського район-
ного суду Луганської області,  за адресою: 92200, Лу-
ганська область, Білокуракинський район, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі,  
на підставі ст.297-1 КПК України. 

Головуючий суддя Максименко О.Ю.

 Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого Олій-
ника Олександра Олександровича.

Справа №496/1064/17
Провадження № 2/496/3/20
Біляївський районний суд Одеської області викликає Олійни-

ка Олександра Олександровича (останнє відоме місце реєстрації:  
вул. Радужна, 12 кв. 4 м. Одеса), як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальному провадженню за обвинуваченням Олійни-
ка Олександра Олександровича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України.

Судове засідання відбудеться 28 квітня 2020 року о 10.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпен-
ко, 1. У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності обвинува-
ченого Олійника Олександра Олександровича.

Для отримання інформації про стан розгляду справи необхідно 
звертатися до канцелярії суду за телефоном (04852)2-55-07.

Суддя О.І. Трушина

Повістка про виклик обвинуваченого при 
здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійо-
вич, 21 листопада 1975 року народження, ви-
кликається о 13:00 годині 29 квітня 2020 року 
до Куп’янського міськрайонного суду Харків-
ської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведен-
ня підготовчого судового засідання у провадженні 
№1-кп/628/219/20 справа №628/3812/16-к. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 223 КПК України. 

Суддя А.О. Шиховцова

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМ-
КУ прийняла рішення від 25.02.2020 №60/6-
р/к у справі №89/60/97-рп/к.19 про вчинення 
ТОВ «АДС» (32704119) та ТОВ «НАЙФ Украї-
на» (39605358) порушення, яке передбачене 
п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист еко-
номічної конкуренції». Рішенням накладені 
штрафи: ТОВ «НАЙФ Україна» — 68 тис. грн, 
ТОВ «АДС» — 68 тис.грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

В провадженні судді Білоцерківського місь-
крайонного суду Київської області Гавен-
ко О.Л. перебуває обвинувальний акт у кримі-
нальному провадженні відносно Каждана Сер-
гія Владленовича за ознаками злочину, перед-
баченого ч.5 ст.191 КК України внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015100010000016 від 06.02.2015 року.

Розгляд підготовчого судового засідання від-
будеться 06 липня 2020 року о 09 год. 00 хв. в 
приміщенні Білоцерківського міськрайонного 
суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного ко-
мітету України повідомляє: на офіційному веб-сайті Антимонопольно-
го комітету України http://www.amc.gov.ua/amku/control/zap/uk/publish/
article/90684 (суб-сайті територіального відділення у розділі «До ува-
ги суб’єктів господарювання») для ТОВ «Покровськ-вугілля» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 41264504, місцезнаходження юридич-
ної особи: вул. Новікова, буд. 4 К, офіс 12, м. Сєвєродонецьк, Луганська 
обл., 93400) розміщено розпорядження про початок розгляду справи. 

У зв’язку зі смертю Харченко Віктора Петровича, 20.03.1959 р.н., по-

мерлого 25 вересня 2019 р., приватним нотаріусом Харківського місь-

кого нотаріального округу Харківської області Поляковою М.В. відкри-

то спадкову справу. Можливі спадкоємці можуть звернутися до нота-

ріуса протягом 30-ти днів від публікації за адресою: 61057, м. Харків,  

вул. Чернишевська, 13, оф. 607,  тел (057) 720-15-95. 

Втрачений судновий  

білет на плавзасіб ка-

тер Москва із двигуном  

Suzuki 115 на ім’я Дзю-

бак Геннадій Миколайович 

вважати недійсним.

Приватний нотаріус Ба-

ка О.В. (Дніпропетров-

ська область, м. Новомос-

ковськ, вул. Гетьманська, 

35, 0675672224) запро-

шує спадкоємців помер-

лої 13.11.2019 року Полі-

щук Лідії Данилівни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Володін Володимир Володимирович, 07.03.1988 р.н., уродженець м. Ан-
трацит Луганської області, зареєстрований за адресою: м. Антрацит Лу-
ганської області, вул. Паризької Комуни, 27, – на підставі ст.ст. 133, 135, 
2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 28, 29 та 30 квітня 2020 року 
о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 19 до слідчого Синявського М.А., р.т. .(0382) 69-85-38, 65-72-
73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 
КПК України – ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
№22019240000000032 від 16.09.2019, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Чайковський Володимир Юрійович, 15.03.1978 р.н., уродженець м. Ан-
трацит Луганської області, зареєстрований за адресою: м. Антрацит, вул. 
Садова, 39, — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 28, 29 та 30 квітня 2020 року о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій 
області: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19 до слідчого Синявсько-
го М.А., р.т. .(0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних 
діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження №22019240000000034 від 16.09.2019, 
в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1  
ст. 258-3 КК України.

У провадженні Галицького район-
ного суду м. Львова (колегія суддів у 
складі головуючого судді В.В. Стрель-
бицького, суддів І.Р. Волоско, В.Є. Рад-
ченко) знаходиться кримінальне про-
вадження про обвинувачення Литов-
ченка Олександра Леонідовича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд даної 
справи судом призначено на 29 квіт-
ня 2020 року о 12 годині 15 хвилин у 
приміщенні Галицького районного суду  
м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чо-
ловського, 2 (2 поверх, 3 кабінет). Крім 
цього, у вказаному судовому засідан-
ні на 29 квітня 2020 року о 12 годині 
15 хвилин буде здійснюватись розгляд 
клопотання прокурора про обрання від-
носно Литовченка Олександра Леонідо-
вича запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою.

Попереджаємо Литовченка Олексан-
дра Леонідовича, 08.11.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська обл., м. Лисичанськ,  
вул. Красна, буд. 73, що у випадку Вашої 
неявки у судове засідання на вищевка-
зані дату та час, справу буде розглянуто 
у Вашій відсутності на підставі наявних 
доказів у матеріалах справи.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання в 
порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 р.н., проживає за 
адресою: м. Севастополь, бухта Козача, військова частина А1845 та обвину-
вачений Пазинич Віктор Васильович, 15.06.1968 р.н., проживає за адресою: 
м. Севастополь, вул. Горпищенко, буд. 110, кв. 305 відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 28 квіт-
ня 2020 року о 10.30 годині в залі судових засідань № 130 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судових засіданнях в якості обвинувачених.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України. 

Суддя Осіік Д.В.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими 
наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів серія AМ: 7680966, 7680967, 9265960, 
9220565, 9180850, 9180213, 9206032, 9206033, 9206035, 5843467, 7255572, 
7680324, 7253164, 7253166, 9277277; Зелена Картка Вся система, Азер-
байджан: 14208617, 14208618, 14972067; Зелена Картка Білорусь, Молдо-
ва, Росія, Азербайджан: 13344196, 13336722, 13337934; добровільне стра-
хування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 
2842224-2842230, 3018272, 3018273, 3207466, 3207468-3207470, 3229458, 
3229474, 3229900, 3188505, 3161308, 3161309, 3161602, 3173110, 3142094, 
3153994, 3153995, 3154139, 3154140, 3161700, 3172644, 3207362, 3222079, 
3222129, 3222159, 3222283, 3222284, 3222290, 3240075, 3240010, 3240233, 
3223344, 3185776, 3197559, 3197560, 3152491, 3274481, 3274544, 3274628, 
3289228, 3289868, 3299200, 3254503, 3254946, 3274322, 3274396, 3274430, 
3274439, 3274450.
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