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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

  ЗАКОн УКРАЇни

Про внесення змін до деяких законів України  
щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад
Верховна Рада України ПОСтанОвЛяє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України »про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради 

України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) у статті 1:
абзац другий після слів «кількох сіл» доповнити словами «селищ, міст»;
доповнити абзацами двадцять п’ятим і двадцять шостим такого змісту:
«адміністративний центр територіальної громади — населений пункт (село, селище, 

місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до ге-
ографічного центру території територіальної громади та в якому розміщується представ-
ницький орган місцевого самоврядування територіальної громади;

територія територіальної громади — нерозривна територія, в межах якої територіаль-
на громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення від-
повідно доКонституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого са-
моврядування»;

2) розділ V »прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 71 такого змісту:
«71. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначен-

ня адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територі-
альних громад здійснює Кабінет Міністрів України.

Рішення Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних центрів територі-
альних громад та затвердження територій територіальних громад подається до централь-
ної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповід-
них територіальних громад».

2. Частину другу статті 4 Закону України «про добровільне об’єднання територіальних 
громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) викласти в такій редакції:

«2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населе-
ний пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташо-
ваний найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади та 
в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування об’єднаної тери-
торіальної громади».

II. прикінцеві положення
1. цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що:
1) визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження терито-

рій територіальних громад здійснюються на основі затверджених Кабінетом Міністрів Укра-
їни перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, об-
ластей;

2) у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відпо-
відних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затвер-
джені Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, проводяться одночасно з чер-
говими місцевими виборами 2020 року.

3. центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих округів та проведен-
ня місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабінетом Мі-
ністрів України на підставі цього Закону.

4. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-пра-

вові акти у відповідність із цим Законом;
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на роз-

гляд Верховної Ради України законопроекти про ліквідацію та утворення районів.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
16 квітня 2020 року
№ 562-IX

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 6 травня 2020 р. № 346 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті  

для виробництва та трансляції телерадіопрограм  
для державних потреб, збирання, оброблення  
та розповсюдження офіційної інформаційної 

продукції, фінансової підтримки системи  
державного іномовлення України

Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
Внести до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, 
оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової під-
тримки системи державного іномовлення України, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915 (Офіційний вісник України,  
2015 р., № 91, ст. 3086; 2016 р., № 12, ст. 516; 2017 р., № 22, ст. 604; 2018 р., № 20, 
ст. 658; 2020 р., № 10, ст. 375), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтВЕРДЖЕнО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 травня 2020 р. № 346

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, 
оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки 

системи державного іномовлення України
1. пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті за програмою «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних по-
треб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансо-
ва підтримка системи державного іномовлення України» для виробництва та трансляції те-
лерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіцій-
ної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення Укра-
їни (далі — бюджетні кошти).». 

2. пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Одержувачем бюджетних коштів у частині фінансової підтримки телеканалу  з логоти-

пом  «АтR T»  є товариство з обмеженою відповідальністю «телевізійна компанія «Атлант-
СВ» (далі — тОВ «тК «Атлант-СВ»).».

3. пункт 41 доповнити абзацами такого змісту: 
«Бюджетні кошти спрямовуються тОВ «тК «Атлант-СВ» на  оплату  послуг  супутнико-

вого  зв’язку,  оренду  телевізійного обладнання, оренду приміщень,  оплату  послуг  з  ви-
користання  та придбання об’єктів авторського права.

Бюджетні кошти спрямовуються тОВ «тК «Атлант-СВ» на безповоротній основі.».
4. пункт 42 доповнити абзацами такого змісту: 

«Розподіл бюджетних коштів здійснюється МКІп відповідно до поданих Укрінформом, 
тОВ «тК «Атлант-СВ» та державним підприємством обґрунтувань потреби в коштах і де-
тальних розрахунків витрат.

Укрінформ, тОВ «тК «Атлант-СВ» і державне підприємство використовують бюджетні 
кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з МКІп.».

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 13 травня 2020 р. № 355 
Київ

Про внесення змін у додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 грудня 2019 р. № 1109
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня  

2019 р. № 1109 «про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає 
ліцензуванню, та квот на 2020 рік» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 154, 
№ 25, ст. 941, № 26, ст. 973) зміни, що додаються.

2. ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 355
ЗМІнИ, 

що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України  
від 24 грудня 2019 р. № 1109

1. позицію
«Водонепроникний лабораторний костюм 3926 20 00 00 0 тонн»

6210 10 92 00
6210 10 98 00

замінити такою позицією:
«Водонепроникний лабораторний костюм 3926 20 00 00 

4818 50 00 00 
4818 90 10 00 
4818 90 90 00 
6210 10 92 00 
6210 10 98 00

0 тонн».

2. позиції 
«Халат ізоляційний медичний одноразовий 3926 20 00 00 0 тонн

6210 10 92 00
6210 10 98 00

Маски медичні (хірургічні) 6307 90 98 00 0 тонн»

замінити такими позиціями:
«Халат ізоляційний медичний одноразовий 3926 20 00 00 

4818 50 00 00 
4818 90 10 00 
4818 90 90 00 
6210 10 92 00 
6210 10 98 00

0 тонн

Маски медичні (хірургічні) 4818 50 00 00 
4818 90 10 00 
4818 90 90 00 
6307 90 98 00

0 тонн».

3. В абзаці першому пункту 3 приміток до додатка слова і цифри «до 1 червня 
2020 року» замінити словами і цифрами «до 15 травня 2020 року».

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 6 травня 2020 р. № 372 
Київ

Про виділення коштів для забезпечення 
здійснення деяких заходів, спрямованих  

на запобігання виникненню та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів,  

епідемій та пандемій гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. Виділити Міністерству охорони здоров’я 2 990 045,3 тис. гривень із фонду бо-

ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, а саме:

650 192,5 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 595 970,5 тис. гри-
вень (з них оплата праці — 280050,6 тис. гривень), видатки розвитку — 54222 тис. 
гривень) на безповоротній основі — для забезпечення готовності та реагування ла-
бораторних підрозділів Міністерства охорони здоров’я на спалахи гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

2 339 852,8 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі — для за-
купівлі засобів індивідуального захисту з метою покриття потреби закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіра-
торною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіта-
лізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона-
вірусом SARS-CoV-2, та екстреної медичної допомоги.

2. Затвердити порядок використання коштів, виділених для забезпечення здій-
снення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, ло-
калізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додається.

3. Установити, що на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання ви-
никненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
визначений у постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 
«про запобігання 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), до завершення виконання зазначених заходів вста-
новлюється додаткова доплата до заробітної плати медичним та іншим працівникам 
лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров’я, які безпосередньо зайня-
ті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2:

за березень 2020 р. у порядку, визначеному умовами оплати праці медичних та ін-
ших працівників за період роботи з ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, 
а також роботи в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хво-
роб, затверджених Міністерством соціальної політики;

починаючи з квітня 2020 р. відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ «прикін-

цеві та перехідні положення» Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX «про 
внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо під-
тримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» у розмірі до 300 від-
сотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням перед-
бачених законодавством обов’язкових доплат, надбавок. 

Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата, затверджу-
ється керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

4. Забезпечити:
1) Міністерству охорони здоров’я — погодження виділення бюджетних коштів, 

передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

2) Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нових бю-
джетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтВЕРДЖЕнО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 травня 2020 р. № 372

ПОряДОК 
використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. цей порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за 

програмою «Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров’я 
на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закла-
дів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я першої хвилі для гос-
піталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем пе-
редбаченої пунктом 1 цього порядку бюджетної програми є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
лабораторні центри (обласні, міські, на водному, залізничному, повітряному тран-

спорті), що належать до сфери управління МОЗ, — за напрямами використання бю-
джетних коштів, зазначеними у підпунктах 2 і 3 пункту 3 цього порядку;

державні установи «центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України» та «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечні-
кова Міністерства охорони здоров’я України» — за напрямом використання бюджет-
них коштів, зазначеним у підпункті 2 пункту 3 цього порядку.

3. Бюджетні кошти виділяються для здійснення заходів, спрямованих на запо-
бігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, а саме для:

1) закупівлі засобів індивідуального захисту (засоби для захисту рук, очей, респі-
ратори, медичні маски, захисний одяг) (далі — засоби індивідуального захисту) для 
покриття потреби закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допо-
могу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона-
вірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів із зазначеною хворобою та екстре-
ної медичної допомоги;

2) закупівлі засобів індивідуального захисту, лабораторного обладнання та роз-
хідних матеріалів для проведення лабораторних досліджень, необхідних для забез-
печення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лабораторними підрозділами МОЗ;

3) додаткових доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам лабо-
раторних центрів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворю-
вання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона-
вірусом SARS-CoV-2:

за березень 2020 р. у порядку, визначеному умовами оплати праці медичних та ін-
ших працівників за період роботи з ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, 
а також роботи в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хво-
роб, затверджених Мінсоцполітики;

починаючи з квітня 2020 р. у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового 
окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових 
доплат, надбавок.

4. Розподіл засобів індивідуального захисту здійснюється між структурними під-
розділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністра-
цій для подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають стаціонар-
ну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів із зазначеною хво-
робою, які зобов’язані вносити інформацію до системи збору даних щодо потреби та 
забезпеченості та уклали договір про медичне обслуговування населення за програ-
мою державних гарантій медичного обслуговування населення за відповідними па-
кетами медичних послуг з національною службою здоров’я станом на 1 число міся-
ця, в якому буде здійснено поставку товарів постачальником, і екстреної медичної 
допомоги пропорційно кількості медичних та інших працівників, які безпосередньо 
зайняті на роботах з надання медичних послуг хворим на гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та з реагування на випад-
ки гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

У разі неукладення станом на 1 число місяця, в якому буде здійснено поставку то-
варів постачальником, окремими закладами охорони здоров’я, які надають стаціо-
нарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів із зазначеною 
хворобою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою держав-
них гарантій медичного обслуговування населення про надання стаціонарної допо-
моги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона-
вірусом SARS-CoV-2, з національною службою здоров’я, МОЗ створює резерв засо-
бів індивідуального захисту для забезпечення таких закладів у разі їх долучення до 
відповідних пакетів медичних послуг або за потребою для інших закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіра-
торною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіта-
лізації пацієнтів із зазначеною хворобою.

перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів із зазначеною хворобою, затверджу-
ється керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситу-
ації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2.

5. Закупівля за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому зако-
ном порядку.

попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодав-
ства. У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може пе-
редбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця.

6. МОЗ забезпечує використання бюджетних коштів, не допускаючи наявності 
кредиторської заборгованості на 30 день з дня відміни дії карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про про-
ведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані 
(створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджет-
ної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань 
бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ  
ОЦІНКИ ПРОЄКТУ ЗМІН ДО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

АЕС ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Державне агентство України з управління зоною від-
чуження оприлюднює для громадського обговорення Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до 
Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологіч-
но безпечну систему та проєкту змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та пере-
творення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Заяву та проєкт програми опубліковано на офіційному сай-
ті ДАЗВ www.dazv.gov.ua. 

Зауваження і пропозиції до зазначених документів просимо надавати у письмовому вигляді до відділу з питань ЧАЕС та 
поводження з відпрацьованим ядерним паливом Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та пово-
дження з радіоактивними відходами ДАЗВ на  поштову адресу: бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01130 та електронну  адре-
су відповідальної особи - начальника відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом Вербило 
Марія Олексіївна, еmail: verbylo@dazv.gov.ua. 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 30 травня 2020 року.
Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (права вимоги та майнові права) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номера лотів: GL18N018028-GL18N018030, GL19N018031
Короткий опис активів (майна) в 
лотах:

Права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з юридичними особами: 
№№40/М-030-08-1 від 15.07.2008, 2008-113 від 07.07.2008, 2007-319 від 09.07.2007,  
2008-125 від 28.07.2008

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціонів)/електронних аукціонів: 

03.06.2020

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 лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/47192-asset-sell-id-275713

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 21.05.2020 року 
10-00 год. та 22.05.2020 р. 10-00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. 
Набережна , буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби 
народів, 6/18, для участі у продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обви-
нуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, 
ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського 
суду за адресою: вул. Дружби народів, З-«А», головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-

жі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-

редбачені 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 представників — статтею 326 КПК України, 
свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Анпілогов 
Олексій Євгенович, 01.01.1974 р.н., зареєстрований за адресою: м. Дніпро-
петровськ, вул. Янгеля, 9, кв. 76, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, що відбудеться 19 травня 2020 року о 
10.00 годині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

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

Суддя А. В. Дерус

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Шеля Олек-

сандра Івановича, 21.08.1952 року народження, в судове засідан-

ня у кримінальному провадженні  № 1-кп/331/100/2020 за фактом 

скоєння Шелем О. І. кримінального правопорушення, передбачено-

го ч. 3 ст. 368 КК України, яке відбудеться 10 червня 2020 року о 09 

годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, ву-

лиця Олександрівська, 6, судова зала № 3. 

Суддя Пивоварова Ю. О.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Коршуно-
ва Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, Старобе-
шівський район, м. Кальміуське, вул. Циса, 18) у судове засідання для здійснення спе-
ціального судового провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршу-
нова В. І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 01.06.2020 року о 14-00 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Кор-
шунова В. І. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суд-
дів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Гнилицький Антон Валерійович, 12.02.1985 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 2975 КПК України, викликається 
на 11 год. 00 хв. 19 травня 2020 року до слідчого в ОВС слідчого відділу  
УСБУ в Сумській області Красняк Вікторії Сергіївни у каб.№19к за адресою:  
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32 (тел. 0542-687-448) для допиту 
як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22016200000000022 від 
18.08.2016 року. Поважні причини неприбуття особи на виклик, передбаче-
ні у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик, передбачені у ст. 
139 КПК України.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі № 640/6243/20 

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Земля 

і Воля» до НКРЕКП, про визнання протиправною та скасування постано-

ви НКРЕКП від 07.10.2019 № 2080 «Про затвердження Змін до деяких по-

станов», засідання у якій призначено на 26.05.2020 об 11:00 в приміщенні 

Окружного адміністративного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Пе-

тра Болбочана, 8, корпус, 1 зал судових засідань № 38.

Розшукуються спадкоємці громадянина Агєєнка Василя Михайловича, 
08 січня 1946 року народження, померлого 06 грудня 2019 року в с. Золо-
тарівка Шахтарского району Донецької області. Спадкоємцям, які мають 
намір прийняти спадщину після померлого Агєєнка Василя Михайловича, 
необхідно звернутися у строк до 06 червня 2020 року до приміщення, що 
є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нотаріаль-
ного округу Запорізької області Бондаренко Є.Д. за адресою: 71118, Запо-
різька область, місто Бердянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 
19. Тел.:(06153)4-60-05; (068)3147386.

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням 
Шпакова Ю. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258 КК України, по якому, від-
повідно до ухвали колегії суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області від 28 листопада 2019 року у справі № 
324/1098/18, здійснюється спеціальне судове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області під головуванням судді Мальованого В. О. викликає обви-
нуваченого Шпакова Юрія Миколайовича, 31 травня 1979 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Генерала Максима Козиря, буд. 
13 кв. 52 м. Донецьк, Донецької області для участі в судовому засіданні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за                  
№ 22018000000000061 від 20.02.2018 року, яке відбудеться о 14-00 год. 26 травня 2020 року в залі засідань № 1 Куйбишевського 
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Запорізької області. Поважні причини непри-
буття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.

Розшукуються спадкоємці 
ЧЕЛОМБІТЬКО МАРІЇ 

КИРИЛІВНИ, 
яка померла 04 листопада 2019 

року. Звертатися протягом 
місяця з дня публікації 

оголошення за адресою: 61121, 
м. Харків, пр. Тракторобудівників, 

142, кв. 219; 
тел. (057) 364-45-96, 

нотаріус Харченко Л. Л.

Втрачене свідоцтво на право 
власності на житло 
за адресою: м. Київ, 

вул. Чкалова (теперішня 
О. Гончара), 52 кв. 64, 

видане у м. Києві 
29 червня 1994 

(зареєстроване в БТІ за №117 
13.07.1994), 

вважати недійсним.

Втрачений диплом 

молодшого спеціаліста 

Е19 № 045042, 

виданий ВСП ПВНЗ 

«КиМУ» — «Коледж КиМУ» 

на ім’я Івасишена Микити 

Івановича, 

вважати недійсним.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 356 
Київ

Про внесення змін до деяких  
актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2020 р. № 356

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзацах другому і третьому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 
12 травня 1994 р. № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів 
війни» (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 85; 
2012 р., № 7, ст. 249, № 77, ст. 3106; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2016 р., № 35, ст. 1360;  
2017 р., № 38, ст. 1204; 2019 р., № 70, ст. 2456, № 88, ст. 2943) слова «Міністер-
ства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміще-
них осіб» замінити словами «Міністерства у справах ветеранів».

2. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 
«Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведен-
ня чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській облас-
тях, забезпеченні їх здійснення» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 73, ст. 2068; 
2017 р., № 83, ст. 2546, № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484; 2019 р., № 70, ст. 2456, 
№ 88, ст. 2943) слова «Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо переміщених осіб» у всіх відмінках замінити словами «Міністер-
ство у справах ветеранів» у відповідному відмінку.

3. В абзаці другому підпункту 1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та пси-
хологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 149 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 791; 2017 р., № 43, ст. 1347), цифри і 
слово «19 і 20» замінити цифрами «19 — 21».

4. В абзаці другому пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учас-
ників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гід-
ності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. 
№ 179 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 869; 2016 р., № 68, ст. 2292;  
2018 р., № 30, ст. 1063; 2019 р., № 22, ст. 759), цифри і слово «19 і 20» замінити циф-
рами «19 — 21».

5. В абзаці третьому пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учас-
ників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луганській областях, санаторно-курортним лікуванням, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 31, ст. 895; 2018 р., № 23, ст. 792, № 48, ст. 1682; 
2019 р., № 22, ст. 758), цифри і слово «19 і 20» замінити цифрами «19 — 21».

6. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 604 
«Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 
інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отрима-
ного під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористич-
ної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, від-
січі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, бойових дій та збройного конфлікту» (Офіційний вісник України, 2015 p., 
№ 68, ст. 2234; 2019 р., № 19, ст. 660, № 70, ст. 2456, № 88, ст. 2943) слова «Міністер-
ством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміще-
них осіб» замінити словами «Міністерством у справах ветеранів».

7. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 336 «Де-
які питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей» (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 42, ст. 1575; 2019 р., № 70, ст. 2456, № 88, ст. 2943) слова «Мініс-
терством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо пере-
міщених осіб» замінити словами «Міністерством у справах ветеранів».

8. В абзаці другому пункту 3 Порядку виплати грошової компенсації вартості про-
їзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної опе-
рації та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілі-
тації та назад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 
2016 р. № 528 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2282; 2018 р., № 30, ст. 
1063; 2019 р., № 22, ст. 757), цифри і слово «19 і 20» замінити цифрами «19 — 21».

9. В абзаці другому пункту 3 Порядку організації соціальної та професійної адап-
тації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Ре-
волюції Гідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 
2017 р. № 432 (Офіційний вісник України, 2017 р., №  54, ст. 1626; 2018 р., № 30, ст. 
1063; 2019 р., № 22, ст. 759), цифри і слово «19 і 20» замінити цифрами «19 — 21».

10. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із за-
безпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації у Донецькій та Луганській областях, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 59, ст. 1790; 2019 р., № 80, ст. 2742):

1) в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цифри і слово  «19 і 20» замінити циф-
рами «19 — 21»;

2) у тексті Порядку слова «Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупо-
ваних територій та внутрішньо переміщених осіб» у всіх відмінках замінити словом 
«Мінветеранів».

11. В абзаці другому підпункту 2 пункту 2 Порядку проведення психологічної ре-
абілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і обо-
рони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 груд-
ня 2017 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 167; 2019 р., № 22, 
ст. 757), цифри і слово «19 і 20» замінити цифрами «19 — 21».

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021 «Про за-
твердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та пси-
хосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників ан-
титерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 
період до 2023 року» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3239; 2019 р., 
№ 84, ст. 2860 ):

1) у пункті 4 слова «Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих те-
риторій та внутрішньо переміщених осіб» замінити словами «Міністерству у спра-
вах ветеранів»;

2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:
у додатку 1:
у пункті 5 слова «Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб» замінити словами «Міністр у справах ветеранів»;
у тексті додатка слова «Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб» замінити словом «Мінветеранів»;
у додатку 2 у графі «Головний розпорядник бюджетних коштів» слова «Міністер-

ство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміще-
них осіб» замінити словом «Мінветеранів».

13. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 167 «Про 
погодження утворення територіальних органів Міністерства у справах ветеранів, тим-
часово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 26, ст. 921, № 88, ст. 2943):

1) у назві та тексті розпорядження слова «Міністерства у справах ветеранів, тим-
часово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» замінити словами 
«Міністерства у справах ветеранів»;

2) у назві додатка слова «Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо переміщених осіб» замінити словами «Міністерства у 
справах ветеранів».

14. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 377 «Про 
віднесення цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери управлін-
ня Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб» — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 16 жовтня 2019 р. № 887 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 88, ст. 2943):

1) у назві та тексті розпорядження слова «Міністерства у справах ветеранів, тим-
часово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» замінити словами 
«Міністерства у справах ветеранів»;

2) у  назві додатка слова «Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо переміщених осіб» замінити словами «Міністерства у 
справах ветеранів».

15. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 700 «Про 
Єдиний державний реєстр ветеранів війни» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, 
ст. 2262, № 88, ст. 2943) слова «Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупо-
ваних територій та внутрішньо переміщених осіб» у всіх відмінках замінити словами 
«Міністерство у справах ветеранів» у відповідному відмінку.
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У п’яти областях 
компанія «Контінентал 
Фармерз Груп» успішно 
завершила весняну 
посівну 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВИ ГОСПОДАРСЬКІ. Сільськогосподарська компанія з між-
народними інвестиціями «Контінентал Фармерз Груп» цього року на 
Тернопіллі, Прикарпатті, Буковині, Львівщині та Хмельничині збира-
тиме врожай із площі понад 192 тисячі гектарів. Аграрії вже заверши-
ли весняну посівну. Загалом під ярі культури відвели 89,5 тисячі гек-
тарів. Найбільше посіяли соняшнику та сої. Яра пшениця сходитиме 
на 1,6 тисячі гектарі, а кукурудза — на 21,7 тисячі. Посадили карто-
плю, під неї відвели 1,7 тисячі гектарів.

Цьогорічна весняна посівна була особливою, адже аграріям дове-
лося працювати в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної зі спала-
хом коронавірусної інфекції. Та попри все, за словами директора з 
виробництва агрохолдингу Віталія Ставнічука, працювали злагодже-
но, сумлінно, зуміли ярі культури посіяти в досить стислі терміни. «Та-
ка оперативність виправдала себе, адже дала змогу якнайефектив-
ніше використати наявну вологу в ґрунті, кількість якої навесні, на 
жаль, щосезону зменшується», — зазначив пан Віталій.  

Успішно і в заплановані строки провести нинішню посівну «Конті-
нентал Фармерз Груп» дала змогу ефективна підготовка до весняно-
польових робіт. Адже компанія подбала про поповнення свого пар-
ку новою самохідною та причіпною сільськогосподарською технікою, 
вчасно і в достатній кількості придбала всі потрібні запасні частини, а 
також насіння й мінеральні добрива.    

Луганщина лишається єдиною 
областю, де немає смертельних 
випадків COVID-19
АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР. В області найменша кількість 
підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

За весь час досліджень на 
Луганщині лаборатор-

но підтверджено 42 випадки 
захворювання на COVID-19. 
Протягом останніх кількох 
діб нових не фіксують. Це 
єдиний регіон, де від корона-
вірусної хвороби не помер-
ла жодна людина. До того ж 
в області немає медиків, які б 
захворіли на COVID-19. 

На думку заступника ди-
ректора Луганського лабо-
раторного центру МОЗ Во-
лодимира Жданова, така си-
туація пояснюється насам-
перед своєчасними каран-
тинними заходами, хоч вони 
здавалися досить жорстки-
ми. А також тим, що з 2014 
року економіка регіону стала 
переважно аграрною і біль-
шість населення живе саме у 
сільській місцевості, де немає 
такої скупченості людей, як у 
великих містах.   

Вірус привезли 
мандрівники

На Луганщині вже оду-
жали 15 осіб, ще трьох готу-
ють до виписки. На лікуван-
ні ще перебувають 27 осіб, 
більшість із них (17) — на 
амбулаторному. Заповне-
ність ліжок у закладах охо-
рони здоров’я, визначених 
для госпіталізації пацієнтів 
з підтвердженим COVID-19, 
— 4,35%.

«Протестовано на корона-
вірус 252 хворих на пневмо-
нію. Усі, хто перетинав дер-
жавний кордон, перебува-
ли на самоізоляції чи обсер-
вації. На сьогодні таких осіб 
220. На сьому і тринадцяту 
чи чотирнадцяту добу їх об-
стежують швидкими теста-
ми. У двох з них експрес-ре-
зультати були позитивні, що 
пізніше підтверджено ПЛР-
дослідженням. Ці хворі пе-
ребувають у зоні особливої 
уваги», — розповідає Воло-
димир Жданов.

З числа всіх хворих 
COVID-19 на Луганщині 
шестеро людей приїхали з 
інших країн, 28 контактува-
ли з хворими. Передача за-
хворювання здебільшого ро-
динні зв’язки. 

«Але щодо п’яти хворих 
не можемо чітко відповісти, 
де саме джерело заражен-
ня. Тривають дослідження, 
обстежують розширене ко-
ло контактів, але сказати, де 
саме людина заразилася, не 
можемо», — каже Володи-
мир Жданов.

Саме ця обставина, на йо-
го думку, має примусити лю-
дей навіть у нинішніх умо-
вах послаблення каранти-

ну залишатися прибічника-
ми максимального індивіду-
ального захисту. Але що ро-
бити з підприємцями, які ви-
магають відкрити всі ринки 
області? Нині на Луганщи-
ні вже працюють шість із 24 
таких торговельних майдан-
чиків.  Проте підприємців, 
які хочуть працювати і тор-
гувати, більше. Днями тор-
гівці із Сєверодонецька, Ли-
сичанська та Рубіжного зно-
ву протестували біля Луган-
ської облдержадміністрації й 
вимагали відкрити ринки не-
продовольчих товарів.

«В обласній державній ад-
міністрації було проведено 
засідання комісії з техніки 
безпеки та надзвичайних си-
туацій. Рішенням цієї комісії 
дозволено роботу аграрних 
ринків з 1 травня. Але адмі-
ністрація ринків має забез-
печити вимоги, визначені 14 
постановою головного дер-
жавного санітарного ліка-
ря України. Наскільки розу-
мію, не всюди створили на-
лежні для роботи умови, то-
му торговельні майданчи-
ки не відкривають. Якщо ад-
міністрації ринків викона-
ють чинні вимоги, підприєм-

ці матимуть змогу працюва-
ти», — таку думку висловив 
заступник директора Луган-
ського лабораторного центру 
МОЗ. 

Жоден  медик  
не інфікований

Як пояснити відносно не-
високий рівень захворюва-
ності в області?

«Певну роль відіграло те, 
що командувач ООС при-
йняв рішення про закрит-
тя області. Певних заходів 
вжила ОДА, зокрема зупи-
нила міжміське сполучення, 
закрила ринки з 18 березня. 
Усе це дало змогу нам запо-
бігти масовому скупченню 
людей», — вважає Володи-
мир Жданов.

За його словами, в області 
небагато тих, хто перебував 
за кордоном і повернувся. 

«За всіма цими людьми од-
разу встановлювали чіткий 
медико-санітарний нагляд. 
До прикладу, сімейні лікарі 
щоденно цих людей обдзво-
нювали, щоб дізнатися про 
їхній стан здоров’я. Їх  кон-
сультували щодо дезінфек-
ції, дотримання маскового 

режиму тощо», — розповідає 
посадовець.

За його словами, завдання 
Лабораторного центру МОЗ 
під час здійснення епідеміо-
логічного нагляду — якомога 
більше розширити коло кон-
тактів і знайти тих, хто без-
симптомно  хворіє або є носі-
єм інфекції. 

«Для цього вживаємо різ-
них заходів. Є відповідні роз-
порядження, тож ми з медич-
ними працівниками тестуємо 
всіх, у кого є хоч малі підозри, 
навіть якщо перебіг звичай-
ного ГРВІ не дуже типовий чи 
в лікаря є сумніви, чи це рес-
піраторна інфекція або грип. 
Досліджуємо не лише родин-
не коло спілкування. 

Наведу такий приклад. В 
одному з міст ми обстежили 
всіх мешканців під’їзду бага-
топоверхівки. Тобто всі охо-
чі могли пройти ПЛР-тест 
безплатно. Чому? Бо дуже 
складно, коли перебіг хворо-
би безсимптомний або у лег-
кій формі, знайти особу-дже-
рело. Наше завдання — це 
джерело знайти, окреслити 
коло і не запобігти подальшо-
му поширенню вірусу в об-
ласті», — підкреслює Воло-
димир Жданов.

На Луганщині розуміють 
тяжкість хвороби і необхід-
ність масового обстеження.  

Усі дослідження методом 
ПЛР, які проводить лабора-
торний центр, безплатні. За 
добу можуть робити по 60—70 
досліджень. Протягом місяця 
(лабораторія почала працюва-
ти 3 квітня), станом на 12 трав-
ня, в області проведено 894 
ПЛР-дослідження 734 особам.

«Деякі випадки досліджу-
ємо кілька разів. Ось зроби-
ти 894 дослідження, а обсте-
жили 734 особи. Різниця між 
кількістю — це саме повтор-
не тестування», — пояснює 
Володимир Жданов. За йо-
го словами, у такій особливій 
групі вагітні та діти, а також 
медичні працівники. 

«Раз на п’ять діб обстежу-
ємо тих, хто надає медичну 
допомогу. Крім того, ті з ме-
дичних працівників, які ви-
падково опинилися в зоні ри-
зику, обов’язково проходять 
лабораторні дослідження, 
бо вважаються контактни-
ми. Так було в терапевтично-
му відділенні лікарні, де ліку-
валася людина із пневмоні-
єю. Перевірили на коронаві-
рус і виявили його, тож потім 
перевіряли всіх працівників 
цього відділення, які контак-
тували із хворим. На сьогод-
ні в області нема випадків за-
хворювання серед медичних 
працівників. Жоден не інфі-
кований. Сподіваємося, так 
буде й надалі», — підкреслює 
Володимир Жданов.  

У Луганському лабораторному центрі з 3 квітня по 12 травня 
проведено методом ПЛР дослідження 734 особам
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Заступник директора Луганського лабораторного центру 
МОЗ Володимир Жданов вважає, що ситуація з COVID-19  
в області пояснюється своєчасними карантинними заходами

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька об-
ласть, м.Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Грошевого Романа Володимировича, обви-
нуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.258-3 
ч.1 КК України. На підготовче судове засідання по даній справі, яке призна-
чено на 25 травня 2020 року о 14:30 годині, викликається обвинувачений: 
Грошевий Роман Володимирович, 08.09.1977 року народження, останнє ві-
доме місце його реєстрації та мешкання: вулиця Шутова, 18, кв. 28, місто 
Донецьк Донецької області. 

Суддя Лутай А.М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +13 +18 Черкаська +3 +8 +13 +18

Житомирська +4 +9 +13 +18 Кіровоградська +4 +9 +13 +18
Чернігівська +3 +8 +12 +17 Полтавська +3 +8 +12 +17
Сумська +2 +7 +11 +16 Дніпропетровська +5 +10 +13 +18
Закарпатська +5 +10 +14 +19 Одеська +8 +13 +21 +26
Рівненська +3 +8 +12 +17 Миколаївська +6 +11 +19 +24
Львівська +3 +8 +12 +17 Херсонська +7 +12 +20 +25
Івано-Франківська +4 +9 +13 +18 Запорізька +8 +13 +18 +23
Волинська +4 +9 +13 +18 Харківська +4 +9 +12 +17
Хмельницька +3 +8 +12 +17 Донецька +6 +11 +13 +18
Чернівецька +3 +8 +12 +17 Луганська +3 +8 +11 +16
Тернопільська +4 +9 +13 +18 Крим +9 +14 +21 +26
Вінницька +4 +9 +14 +19 Київ +7 +9 +15 +17
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