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КУрСИ ваЛЮт/БанКІвСЬКІ МЕтаЛИ  встановлені національним банком України на 18 травня 2020 року
USD 26.638 EUR 28.7677 RUB 3.6143 / AU 46234.78 AG 436.19 PT 20678.81 PD 48686.81

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

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 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Звернення до читачів: не вірте 
фейкам про «Урядовий кур’єр»!

Останнім часом перед початком передплатної кампанії на 
адресу нашої газети несподівано піднімається інформаційна 
хвиля, яка переконує читачів: «Урядовий кур’єр» не друкува-
тиме офіційних документів Президента і Кабінету Міністрів,  
отже газету закриють. У редакції лунають дзвінки від ошеле-
шених читачів, у відділі реклами — від здивованих клієнтів, у 
бухгалтерії — від різних підприємств і організацій. У всіх пи-
тання: чи правда, що «УК» закриють? І наступне питання: чи 
варто в такому разі передплачувати газету?

Так було минулої осені. Так відбувається тепер. Голосні за-
головки на різних сайтах змусили вкотре наших передплатни-
ків засумніватися в тому, що «Урядовий кур’єр» виходитиме й 
надалі: «Кабмін скасує обов’язкову публікацію в «Урядовому 
кур’єрі» нормативно-правових актів», «Кабмін може скасува-
ти обов’язкове опублікування законів в «Урядовому кур’єрі» 
тощо. Були навіть такі заголовки: «Уряд відмовляється від 
друкованого варіанта вісник «Голос України» (???). Питання, 
до чого тут уряд, якщо «Голос України» — офіційне видання 
Верховної Ради?! І таке інше. І пішла гуляти інформаційними 
полями ця «новина», яку ніхто не спромігся перевірити.

То в чому ж насправді сутність питання? У середу на за-
сіданні уряду справді розглядали питання, яке стосувалося 
друкованих офіційних видань. Але! По-перше, це стосувалося 
тільки одного видання — «Офіційного вісника України», яке 
видає Міністерство юстиції (до речі, саме тому на засіданні 
Кабміну з цим питанням виступав міністр юстиції). По-друге, 
рішення не було прийнято, і його відправлено на доопрацю-
вання, як нам вдалося дізнатися. Ось що в сухому залишку! 
Якщо будь-яка людина, що цікавиться цим питанням, прочи-
тає пояснювальну записку до цього проєкту і  подивиться по-
рівняльні таблиці або хоч подзвонить спеціалістам, то зрозу-
міє, що в жодному разі не можна формулювати новину так, як 
вона потім пішла гуляти у фейсбук та інші соціальні мережі. 
Іншими словами, це просто фейк!

На жаль, ми вкотре стали свідками кричущого непрофесіо-
налізму деяких журналістів. Нам не зрозуміла позиція колег, 
які могли б хоч поцікавитися в «Урядового кур’єра», чи відо-
мо нам про таке рішення і що воно означає для газети. Ніхто 
не спромігся навіть зателефонувати в редакцію або Кабінет 
Міністрів. Як часто буває, гонитва за голосними заголовками 
невідворотно призводить до обману читачів. 

Тому ми  вкотре звертаємося до них: «УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» 
ВИХОДИТИМЕ І НАДАЛІ! НЕ ВІРТЕ ФЕЙКАМ!

Редакція газети «Урядовий кур’єр»

  уКаЗ ПРЕЗИДЕНта уКРаЇНИ

Про рішення ради національної безпеки  
і оборони України від 14 травня 2020 року  

«Про застосування, скасування і внесення змін 
до персональних спеціальних економічних  
та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Відповідно до статті 107 Конституції україни ПОСтанОвЛяЮ:
1. увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони україни від 14 травня 

2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціаль-
них економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони укра-
їни, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони україни.

3. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 травня 2020 року
№ 184/2020

введено в дію 
 указом Президента україни 

від 14 травня 2020 року 
№ 184/2020

рІШЕння 
ради національної безпеки і оборони України

від 14 травня 2020 року

Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (cанкцій)

Відповідно до статті 5 Закону україни «Про санкції» Рада національної безпеки і 
оборони україни вИрІШИЛа:

1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування і внесення змін до пер-
сональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), вне-
сені Кабінетом Міністрів україни і службою безпеки україни.

2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи 
(санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;
2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
3. у додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони україни від 28 квіт-

ня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших об-
межувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію указом Президента україни від 15 
травня 2017 року № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 
468 виключити.

4. у рішенні Ради національної безпеки і оборони україни від 21 червня 2018 року 
«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та ін-
ших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеному в дію указом Президента україни 
від 21 червня 2018 року № 176:

1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;
2) у додатку 2:
позиції 231 — 235, 259 — 262, 718 виключити;
позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).
5. у рішенні Ради національної безпеки і оборони україни від 19 березня 2019 року 

«Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних еконо-
мічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеному в дію указом Прези-
дента україни від 19 березня 2019 року № 82:

1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;
2) у додатку 2 позицію 195 виключити.
6. Кабінету Міністрів україни разом зі службою безпеки україни та Національним 

банком україни забезпечити:
реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення;
проведення аналізу ефективності реалізації персональних спеціальних економіч-

них та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих відповідно до попере-
дніх рішень Ради національної безпеки і оборони україни, та за його результатами 
подання узагальненої інформації, зокрема, щодо впливу і наслідків застосування 
санкцій на економічну, соціальну та зовнішньополітичну сфери.

7. Кабінету Міністрів україни забезпечити безумовне виконання підпункту 2 пунк-
ту 4 рішення Ради національної безпеки і оборони україни від 2 травня 2018 року 
«Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію указом Президента україни від 
14 травня 2018 року № 126, в частині подання пропозицій щодо внесення змін до за-
конодавчих актів україни стосовно удосконалення процедури застосування, реаліза-
ції і моніторингу санкцій, передбачивши, зокрема, запровадження єдиного держав-
ного реєстру спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та 
визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за ведення та-
кого реєстру.

8. Міністерству закордонних справ україни поінформувати компетентні органи 
Європейського союзу, сполучених Штатів америки та інших держав про застосу-
вання санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних об-
межувальних заходів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 29 квітня 2020 р. № 375 
Київ

Деякі питання оплати праці (грошового 
забезпечення) окремих категорій працівників, 

військовослужбовців національної гвардії  
та Державної прикордонної служби, осіб 

рядового та начальницького складу органів  
і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, 
які забезпечують життєдіяльність населення,  

на період дії карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  
та протягом 30 днів з дня його відміни

Кабінет Міністрів україни ПОСтанОвЛяє:
1. установити, що на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Мі-

ністрів україни від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на те-

риторії україни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (офіційний вісник україни, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), та 
протягом 30 днів з дня його відміни окремим категоріям працівників, військовослуж-
бовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового та на-
чальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які за-
безпечують життєдіяльність населення (забезпечення продовольчими та непродо-
вольчими товарами, послугами зв’язку, транспорту, адміністративним, соціальними 
послугами, а також захист прав дітей та забезпечення правопорядку і безпеки гро-
мадян) (далі — працівники) та внаслідок виконання своїх обов’язків мають безпосе-
редній контакт з населенням, встановлюється додаткова доплата до заробітної плати 
(грошового забезпечення) пропорційно відпрацьованому часу в зазначених умовах.

2. Встановлення доплати, визначеної пунктом 1 цієї постанови, працівникам під-
приємств, установ та організацій, органів державної влади, які фінансуються з дер-
жавного та місцевих бюджетів, здійснюється у граничному розмірі до 50 відсотків за-
робітної плати (грошового забезпечення).

3. Встановлення доплати, визначеної пунктом 1 цієї постанови, працівникам на-
давачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо на-
дають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома), 
здійснюється у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати (грошового за-
безпечення).

4. Перелік посад (професій) працівників, яким встановлюються такі доплати, ви-
значається відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері, у якій він 
реалізує державну політику.

Персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, визначається 
керівником (керівником державної служби) відповідного підприємства, установи та 
організації, органу державної влади.

5. Доплати, визначені пунктами 2 і 3 цієї постанови, здійснюються за рахунок та 
в межах видатків державного та місцевих бюджетів, передбачених за відповідними 
бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій приватної фор-
ми власності прийняти рішення щодо встановлення доплати відповідно до пункту 1 
цієї постанови за рахунок власних коштів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 13 травня 2020 р. № 376 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 20 березня 2020 р. № 225
Кабінет Міністрів україни ПОСтанОвЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів україни від 20 березня 2020 р. № 225 «Де-

які питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спа-
лахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території украї-
ни» (офіційний вісник україни, 2020 р., № 31, ст. 1074, № 31, ст. 1077) зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗатВЕРДЖЕНо 
постановою Кабінету Міністрів україни 

від 13 травня 2020 р. № 376

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету  

Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225

1. у постанові:
1) у назві та пункті 1 постанови слова і цифри «коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» замінити словами і цифрами «гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,»;

2) у пункті 2 слова і цифри «коронавірусної хвороби (COVID-19)» замінити сло-
вами і цифрами «гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2».

2. у Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здій-
снення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію 
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на 
території україни, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Порядку слова і цифри «коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
замінити словами і цифрами «гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2,»;

2) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри «коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
замінити словами і цифрами «гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2»;

3) абзац п’ятий пункту 6 після слів і цифр «коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
доповнити словами і цифрами «, та інформації відповідно до пункту 9 частини другої 
статті 9 Закону україни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань» з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефі-
ціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю».

3. у назві переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території укра-
їни, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри «коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» замінити словами і цифрами «гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,».



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ДОКУМЕНТИ

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. Садова, 1
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. № 77 278

Загальний тираж за травень 244 926

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ТРАВНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +13 +18 Черкаська +4 +9 +13 +18
Житомирська +4 +9 +13 +18 Кіровоградська +4 +9 +13 +18
Чернігівська +4 +9 +13 +18 Полтавська +4 +9 +13 +18
Сумська +4 +9 +13 +18 Дніпропетровська +4 +9 +13 +18
Закарпатська +4 +9 +13 +18 Одеська +8 +13 +16 +21
Рівненська +3 +8 +13 +18 Миколаївська +8 +13 +16 +21
Львівська +3 +8 +13 +18 Херсонська +8 +13 +16 +21
Івано-Франківська +4 +9 +13 +18 Запорізька +7+12 +16 +21
Волинська +3 +8 +13 +18 Харківська +4 +9 +13 +18
Хмельницька +3 +8 +13 +18 Донецька +4 +9 +13 +18
Чернівецька +4 +9 +13 +18 Луганська +4 +9 +13 +18
Тернопільська +3 +8 +13 +18 Крим +8 +13 +16 +21
Вінницька +4 +9 +13 +18 Київ +7 +9  +16 +18

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

13..18
4..9

13..18
4..9

13..18
4..9

16..21
8..13

13..18
3..8

гроза

ОГОЛОШЕННЯ

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ
Враховуючи розпорядження т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації від 12.05.2020  

№ 230, дату проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських  автобусних марш-
рутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласних 
маршрутах), у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва, від-
несених до компетенції Київської обласної державної адміністрації, оголошеного у газеті Кабінету Міністрів 
України «Урядовий Кур’єр» від 07.03.2020 № 45 (6659), від 20.03.2020 № 53 (6667), від 07.04.2020 № 66 
(6680) та від 30.04.2020 № 82 (6696) перенесено на 01 липня 2020 року, строк прийняття документів для 
участі в конкурсі продовжено до 02 червня 2020 року. 

У зв’язку з цим додатково інформуємо, що засідання конкурсного комітету відбудеться 01 липня 2020 
року. Початок проведення засідання конкурсного комітету о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної 
державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 
5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на рахунок UA768201720313241001201016412 
МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструкту-
ри Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі  
01 липня 2020 року». 

УВАГА! Для отримання необхідної інформації про об’єкти конкурсу та одержання бланків документів для 
участі в конкурсі звертатись до управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за 
адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, або на e-mail: 34694993@mail.gov.ua та  за телефоном: (044) 286-81-
22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-45 щоденно до 02 червня 2020 року включно, у робочі дні з понеділка по 
четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.  

Звертаємо увагу, що прийом документів здійснюватиметься з 25.05.2020, щоденно у робочі дні за гра-
фіком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за адресою м. Київ,  
пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк прийняття документів 18:00 02 червня 2020 року.

Львівське відділення Антимонопольного комітету України 
оприлюднює Інформацію про прийняте рішення від:

19.12.2019 № 63/105-р/к — ФОП Шепітько Євген Геннаді-
йович (3372315653) (штраф 68 000 грн.), ФОП Іванов Вла-
дислав Володимирович (3478814375) (штраф 68 000 грн.)

23.12.2019 № 63/110-р/к — ТОВ «Запорізький завод ви-
соковольтного обладнання» (38869037) (штраф 68 000 грн.), 
ТОВ «Екоенергоактив» (40320363) (штраф 57 000 грн.)

23.12.2019 № 63/112-р/к — ТОВ «Еврогрупмаш» 
(39883361) (штраф 68 000 грн.), ТОВ «Укрінтросервіс» 
(38390976) (штраф 68 000 грн.)

16.01.2020 № 63/3-р/к — ТОВ «ПНТ Львів» (42915838) 
(штраф 68 000 грн.), ФОП Пиндель Сергій Михайлович 
(штраф 2 100 грн.)

20.02.2020 № 63/9-р/к — ТОВ «Арм-Хаус» (40841073) 
(штраф 68 000 грн.), ТОВ «Містторгбуд» (41249418) (штраф 
68 000 грн.)

19.03.2020 № 63/15-р/к. — ТОВ «Енерго Прайм» 
(39508928) (штраф 1 360 000 грн.)

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (ко-
легія суддів у складі головуючого судді Х.М. Мисько, суд-
дів І.Р. Волоско, В.В. Стрельбицького) знаходиться кримі-
нальне провадження про обвинувачення Бугайова у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2583  
КК України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призна-
чено на 26 травня 2020 року об 11 годині 30 хвилин у при-
міщенні Галицького районного суду м. Львова, за адресою:  
м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 6 кабінет). 

Попереджаємо Бугайова Віталія Олександровича, 
10.11.1978 року народження, зареєстрованого за адресою:  
Полтавська область, місто Карлівка, вулиця Леніна, 42/22, що 
у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані 
дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на 
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Приватний нотаріус Царичанського РНО Дніпропетров-

ської обл. Кравчук Світлана Василівна сповіщає про від-

криття спадкової справи після померлого 07.10.2019 року 

Боровець Василя Івановича. Спадкоємців прохання звер-

татися за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., Цари-

чанський р-н, смт Царичанка, квартал Слави, 8а, кімн. 32, 

тел. 0569031711.

Судове засідання по спеціальному кримінальному про-
вадженню відносно Полторацької І.І., яка обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,  ч. 1 ст. 258-3 КК України призна-
чене на 09-30 год. 03 червня 2020р. в приміщенні суду за 
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал 208.

До суду в якості обвинуваченої на 03 червня 2020 року  
о 09-30 год. викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя  Троценко Т.А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 296/8465/16-к) за обви-
нуваченням Дацко Олександра Олеговича, 31 січня 1962 народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений: Дацко Олександр Олегович, 31 січня 1962 року 
народження, що мешкає за останньою відомою суду адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Лазаренка, буд. 36, кв. 7, виклика-
ється на 11.30 годину 26 травня 2020 року до Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області, кабінет № 14, для участі у під-
готовчому судовому засіданні по зазначеному кримінальному про-
вадженню.

Головуюча суддя Любчик В.М.,  
судді Хандурін В.В., Здоровиця О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження № 242/3056/15-к за обвинуваченням 
Дузенка Олександра Вікторовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 
року народження, останнє відоме місце мешкання якого: вул. Гене-
рала Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької області, викликаєть-
ся на 15:30 годину 25 травня 2020 року до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судово-
му засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В.,  
судді Левченко A.M., Здоровиця О.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО,
відносно якого здійснюється спеціальне судове провадження

Обвинувачена Гладка Галина Анатоліївна, 08.12.1965 року народження, уродженка с. Гончарівка, Суджан-
ського району Курської області, Російська Федерація, громадянка України, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Суми, пров. 8-го Березня, 24, кв. 3-4. Вам необхідно з’явитися 22.06.2020 о 09:00 год., 15 липня 2020 
о 09:00 год., 22 липня 2020 о 09:00 год., 02 вересня 2020 о 13:20 год. до Зарічного районного суду м. Суми,  
вул. Академічна, 13, каб. 409, 4 пов. для проведення судового засідання у справі № 591/6428/18, провадження 
№ 1-кп/691/150/20 у складі головуючого судді Янголь Є.В. та суддів Клімашевська І.В., Мальована-Когер В.В. 
відносно Гладкої Галини Анатоліївни за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 366 КК України.

Явка до суду Гладкої Г.А. обов’язкова. У разі неявки Гладкої Г.А. до суду з моменту опублікування повістки 
про виклик остання вважається належним чином ознайомлена з її зміcтом, а кримінальне провадження буде 
розглянуто без участі обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Втрачені документи на транспортний засіб човен BRIG, MODEL F500L, номер 
UA3417KV на ім’я Степури Сергія Михайловича вважати недійсними.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул.Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження 
за обвинуваченням Беспроскурного Дениса Леонідовича, обвинуваченого  у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.2583, ч.4 ст.187 
КК України. В судове засідання по даній справі, яке призначено на 26 травня 
2020 року на 14:00 годину, викликається обвинувачений:

— Беспроскурний Денис Леонідович, 14 квітня 1985 року народження, 
який зареєстрований та проживає за адресою: бульвар Краматорський, бу-
динок №21, квартира №112, місто Краматорськ Донецької області. 

Суддя Лутай А.М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул.Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження 
за обвинуваченням Пазюри Віктора Олександровича у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст.2583 ч.1, 365 ч.2 КК України. В підготов-
че судове засідання по даній справі, яке призначено на 26 травня 2020 року, 
на 15:00 годину, викликається обвинувачений:

- Пазюра Віктор Олександрович, 11 квітня 1969 року народження, який 
зареєстрований та проживає за адресою: вулиця Дніпровська, будинок №2, 
квартира №137, місто Краматорськ Донецької області. 

Суддя Лутай А.М.

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у криміналь-
ному провадженні відносно Луценка Олександра Олександровича, обвину-
ваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України відбудеться о 09-30 год. 02 червня  
2020 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду в якості обвинуваченого на 02 червня 2020 року о 09-30 год. ви-
кликається Луценко Олександр Олександрович.  

Суддя Троценко Т.А.

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у криміналь-
ному провадженні відносно Бабаніна Сергія Миколайовича, який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.258-3 КК України відбудеться о 09-30 год. 04 червня 2020 року в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область,  м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду в якості обвинуваченого на 04 червня 2020 року о 09 годині                
30 хвилин викликається Бабанін Сергій Миколайович.  

Суддя Троценко Т.А.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року на-
родження, викликається о 14:00 годині 25 травня 2020 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судово-
го засідання у провадженні №1-кп/628/219/20 справа №628/3812/16-к. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 223 КПК України. 

Суддя А.О. Шиховцова

Повідомляємо Абрамова Сергія Володими-

ровича, 1951 р.н., про відкриття спадщини після 

смерті Абрамова Андрія Сергійовича, який помер 

01 листопада 2019 року.

Для оформлення Ваших спадкових прав не-

обхідно звернутись до нотаріальної контори 

за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 18, 

оф.143, телефон 7-544-552.

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Філь Миколу Івановича, 20.09.1990 
р.н. уродженця м. Збараж Тернопільської облас-
ті, який проживає за адресою: Донецька область, 
Амвросіївський район, с. Білоярівка, вул. 40 ро-
ків Перемоги, 15 в підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню № 1-кп/323/92/20 
(справа № 323/96/20) за обвинуваченням               
Філя М.І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 01.06.2020 
року о 09-00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травне-
ва,23, каб. № 16, головуюча суддя Гуцал О.П.

 Сумське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України повідомляє, 

що адмінколегією відділення прийнято рішення 

від 08.04.2020 № 4 про визнання вчинення ТОВ 

«Барса-2019» (ідентифікаційний код – 42994773) 

та ФОП Каргою Олександром Борисовичем по-

рушення законодавства про захист економічної 

конкуренції та накладення на товариство штрафу 

у розмірі 63406 гривень.

Копію рішення можна отримати у приміщенні 

відділення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 

30/1, 4-й поверх.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 травня 2020 р. № 509-р 
Київ

Про внесення змін до розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1073  

і від 23 жовтня 2019 р. № 1004
Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1073 

«Про здійснення державних зовнішніх запозичень у зв’язку з Угодою між Урядом 
України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні 
єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні» та від 23 жовтня 
2019 р. № 1004 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у зв’язку з Рамко-
вим договором між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіцій-
ної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

 від 6 травня 2020 р. № 509-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпоряджень Кабінету  

Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1073 і  
від 23 жовтня 2019 р. № 1004

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1073 допо-
внити абзацом такого змісту:

«Міністрові фінансів або особі, яка виконує його обов’язки, за потреби вноси-
ти зміни до угод та інших документів, пов’язаних із здійсненням державних зовніш-
ніх запозичень, що не матимуть впливу на умови здійснення таких запозичень, ви-
кладених в Угоді між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офі-
ційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захис-
ту в Україні, а також підписувати інші документи, пов’язані із здійсненням таких за-
позичень.».

2. Абзац другий розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. 
№ 1004 після слів «у м. Маріуполі» доповнити словами «, а також підписувати інші 
документи, пов’язані із здійсненням таких запозичень».
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