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  УкАЗ ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ

Про звільнення О. Головаша  
з посади начальника Управління Служби 
безпеки України в Житомирській області

Звільнити ГоЛовАША олега олеговича з посади начальника Управління Служби 
безпеки України в Житомирській області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
13 травня 2020 року
№ 178/2020

Про звільнення С. Болдиря  
з посади начальника Головного управління 

Служби безпеки України у м. Києві  
та Київській області

Звільнити БоЛДИрЯ Сергія володимировича з посади начальника Головного 
управління Служби безпеки України у м.києві та київській області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
13 травня 2020 року
№ 179/2020

Про звільнення в. Харченка  
з посади начальника Управління  

Служби безпеки України  
в Одеській області

Звільнити ХАрЧЕНкА віталія васильовича з посади начальника Управління Служ-
би безпеки України в одеській області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
13 травня 2020 року
№ 180/2020

Про призначення С. Лисака начальником 
Управління Служби безпеки України  

в Житомирській області
Призначити ЛИСАкА Сергія Петровича начальником Управління Служби безпеки 

України в Житомирській області.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. київ
13 травня 2020 року
№ 181/2020

Про призначення О. Головаша  
начальником Головного управління  

Служби безпеки України  
у м.Києві та Київській області

Призначити ГоЛовАША олега олеговича начальником Головного управління 
Служби безпеки України у м.києві та київській області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
13 травня 2020 року
№ 182/2020

Про призначення в. Доровського начальником 
Управління  

Служби безпеки України  
в Одеській області

Призначити ДоровСЬкоГо віктора олександровича начальником Управління 
Служби безпеки України в одеській області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
13 травня 2020 року
№ 183/2020

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 13 травня 2020 р. № 359 
київ

Про внесення змін та визнання такими,  
що втратили чинність, деяких актів Кабінету 

Міністрів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо удосконалення діяльності 
Державного бюро розслідувань»

кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. внести до актів кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. визнати такими, що втратили чинність, акти кабінету Міністрів України згідно з 

переліком, що додається. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтвЕрДЖЕНо 
постановою кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 359
ЗМІнИ, 

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У постанові кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упо-

рядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територі-
альних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (офіційний вісник Укра-
їни, 2005 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 4, ст. 204, № 27, ст. 1130; 2013 р., № 19,  
ст. 647; 2014 р., № 55, ст. 1508; 2015 р., № 6, ст. 127; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 68,  
ст. 2294; 2018 р., № 16, ст. 550; 2019 р., № 70, ст. 2471, № 87, ст. 2919, № 100,  
ст. 3366):

1) у пункті 1:
в абзаці третьому слова і цифри «мм. києві та Севастополі, штатна чисельність 

яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників. керівники 
управлінь Державного бюро розслідувань, штатна чисельність яких перевищує 40 
одиниць, можуть мати не більше трьох заступників» замінити словами і цифрами 
«мм. києві та Севастополі, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть 
мати не більше трьох заступників»;

в абзаці шостому слова «Державного бюро розслідувань,» виключити;
2) абзац сьомий пункту 4 виключити.
2. Абзац сьомий пункту 2 § 9 регламенту кабінету Міністрів України, затвердже-

ного постановою кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (офіцій-
ний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2016 р., № 65, 
ст. 2192), виключити.

3. в абзаці дванадцятому пункту 6 Порядку надання Державній прикордонній 
службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які 
перетинають державний кордон, затвердженого постановою кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 квітня 2013 р. № 280 (офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1083; 
2016 р., № 56, ст. 1942; 2017 р., № 38, ст. 1204; 2018 р., № 98, ст. 3247; 2020 р., № 23, 
ст. 855), слова «директорів територіальних органів» замінити словами «директорів 
територіальних управлінь».

4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої 
влади кабінетом Міністрів України через відповідних членів кабінету Міністрів Украї-
ни, затвердженій постановою кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (офіційний вісник 
України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):

1) абзац сороковий розділу іі виключити;
2) абзац дев’ятий пункту 1 розділу ііі виключити.
5. У додатку до постанови кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613 

«Про утворення ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення» (офіційний вісник України, 2016 р., № 73, 
ст. 2461; 2019 р., № 66, ст. 2261) позицію «представник Державного бюро розсліду-
вань» замінити позицією «представник Державного бюро розслідувань (за згодою)».

6. в абзаці третьому пункту 2 Порядку проведення психофізіологічного дослі-
дження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, затвердже-
ного постановою кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 (офіцій-
ний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1679; 2018 р., № 52, ст. 1833), слова «керівники 
територіальних органів Бюро» замінити словами «керівники територіальних управ-
лінь Бюро».

7. У тексті Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності дер-
жавних службовців, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 23 
серпня 2017 р. № 640 (офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2019 р.,  
№ 56, ст. 1944; 2020 р., № 14, ст. 575), слова «(крім Директора Державного бюро роз-
слідувань)» виключити.

8. У пункті 47 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою 
кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 (офіційний вісник України, 
2018 р., № 24, ст. 852; 2019 р., № 99, ст. 3316), у графі «відповідальні за виконан-
ня» слова  «Державне бюро розслідувань» замінити словами «Державне бюро роз-
слідувань (за згодою)».

9. У пункті 6 розділу I плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів ре-
формування системи органів, що реалізують державну податкову політику, затвер-
дженого розпорядженням кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 542 «Де-
які питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що 
реалізують державну податкову та митну політику», у графі «відповідальні за ви-
конання» слова «Державне бюро розслідувань» замінити словами «Державне бюро 
розслідувань (за згодою)».

10. У додатку 2 до розпорядження кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 
р. № 846 «Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізова-
ною закупівельною організацією» (офіційний вісник України, 2019 р., № 77, ст. 2660; 
2020 р., № 5, ст. 248) позицію «Державне бюро розслідувань» виключити.

11. У додатку до постанови кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 902 
«Про утворення комісії з питань захисту бізнесу» (офіційний вісник України, 2019 
р., № 89, ст. 2966) позицію «Заступник Директора Державного бюро розслідувань» 
замінити позицією «Заступник Директора Державного бюро розслідувань (за зго-
дою)».

ЗАтвЕрДЖЕНо 
постановою кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 359
ПЕрЕЛІК 

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. розпорядження кабінету Міністрів України від 29 лютого 2016 р. № 125 «Про 

затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора 
Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних орга-
нів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань».

2. розпорядження кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 150 «Про 
зміну складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державно-
го бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керів-
ників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань».

3. розпорядження кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 245 «Про 
зміни у складі комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державно-
го бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керів-
ників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань».

4. розпорядження кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 496 «Про змі-
ну складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного 
бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівни-
ків підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань».

5. розпорядження кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 633 «Про 
зміну складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державно-
го бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керів-
ників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань».

6. розпорядження кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 938 «Про по-
годження затвердження організаційної структури Державного бюро розслідувань».

7. Постанова кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1069 «Про за-
твердження типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на 
посади у Державному бюро розслідувань» (офіційний вісник України, 2018 р., № 4, 
ст. 163).

8. Постанова кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1086 «Питання ра-
ди громадського контролю при Державному бюро розслідувань» (офіційний вісник 
України, 2018 р., № 7, ст. 266).

9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 507 «Про внесен-
ня змін до постанов кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 і від 20 
грудня 2017 р. № 1069» (офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1833).

10. розпорядження кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 689 «Про 

зміну складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державно-
го бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керів-
ників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань».

11. розпорядження кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 721 «Про 
внесення зміни у додаток до розпорядження кабінету Міністрів України від 29 люто-
го 2016 р. № 125».

12. Постанова кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 218 «Про вне-
сення змін до постанови кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1086» 
(офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 901).

13. розпорядження кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 573 «Про 
зміну складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державно-
го бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керів-
ників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань».

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 6 травня 2020 р. № 352 
київ

Про внесення змін до Положення  
про порядок надання гірничих відводів  

і Положення про Державну службу України  
з питань праці

кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
внести до Положення про порядок надання гірничих відводів,  затвердженого по-

становою  кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 (ЗП України, 1995 р., 
№ 4, ст. 94; офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1191; 2012 р., № 81, ст. 3283; 
2016 р., № 16, ст. 644; 2019 р., № 50, ст. 1695), і Положення про Державну службу 
України з питань праці, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 11 
лютого 2015 р. № 96 (офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584), зміни, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтвЕрДЖЕНо 
постановою кабінету Міністрів України 

від 6 травня 2020 р. № 352

ЗМІнИ, 
що вносяться до Положення про порядок надання гірничих відводів і Положення 

про Державну службу України з питань праці
1. У Положенні про порядок надання гірничих відводів, затвердженому постановою 

кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59:
1) у пункті 21 слова «надаються Держпраці» замінити словами «, надаються Дер-

жпраці після погодження заявки на отримання гірничого відводу з відповідним терито-
ріальним органом Держпраці»;

2) у пункті 22 слова «радою міністрів Автономної республіки крим, обласною, ки-
ївською та Севастопольською міською радами народних депутатів» замінити словами 
«територіальними органами Держпраці»;

3) у пункті 23:
в абзаці першому слова «залежно від виду родовища корисних копалин» та «або 

раді міністрів Автономної республіки крим, обласній, київській чи Севастопольській 
міській раді народних депутатів» виключити;

в абзаці третьому слово «заяви» замінити словом «заявки»;
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«розгляд заявки не повинен перевищувати 21 день.».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — шостий вважати відповідно абзацами п’ятим 

— сьомим;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Суб’єкти надання гірничих відводів та погодження заявок на їх отримання розмі-

щують на своїх веб-сайтах інформаційні картки з визначенням порядку та строків роз-
гляду проектів гірничих відводів.»;

4) в абзаці другому пункту 27 слова «органах державного гірничого нагляду» замі-
нити словом «Держпраці»;

5) у тексті Положення слова «орган державного гірничого нагляду» в усіх відмінках 
і формах числа замінити словами «орган Держпраці» у відповідному відмінку і числі;

6) у додатках до Положення:
у додатку № 4 слова «органу, яким надається гірничий відвід» замінити словом 

«Держпраці»;
у додатку № 5:
назву графи «Найменування ради народних депутатів, яка надала гірничий відвід» 

викласти в такій редакції: «територіальний орган Держпраці, який надав гірничий від-
від»;

слова «органу державного гірничого нагляду» замінити словом «Держпраці»;
додаток № 6 викласти в такій редакції:

«Додаток № 6 
до Положення про порядок надання  

гірничих відводів 
(в редакції постанови кабінету Міністрів України 

від 6 травня 2020 р. № 352)

Державний гірничий нагляд 

ДовіДкА  
 про реєстрацію гірничого відводу  

Ця довідка видана _______________________________________________________
                    (найменування підприємства,

_____________________________________________________________ про те, що
                          прізвище, ім’я та по батькові громадянина) 
«___»_______________20___ р.  за  №________ 

Держпраці  зареєстровано гірничий відвід №______, наданий ___________ ________
______________________________________________________________________ 

(найменування територіального органу Держпраці) 
«___»______________20___р. 

для промислової розробки ______________ родовища __________________________ 
                                              (найменування)                 (назва корисних копалин) 
Під час розробки ________________________________________________________ 

                  (найменування) 
родовища користувач надр  зобов’язаний______________________________________
______________________________________________________________________

(стислий виклад додаткових умов,
______________________________________________________________________ 

які повинні при цьому виконуватися)
 ______________________________   _______________________
  (уповноважена особа органу Держпраці)                     (підпис)

 
МП (за наявності)».

2. в абзаці сьомому підпункту 30 пункту 4 Положення про Державну службу Украї-
ни з питань праці, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 11 люто-
го 2015 р. № 96, слова «загальнодержавного значення» виключити.
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документи
Нечаянська 4824282701 c. Нечаяне Нечаянська

Данилівська (Березанський район)
Комсомольська

—»—

Ольшанська 4824255600 смт Ольшанське Ольшанська
Ковалівська
Трихатська

Шостаківська
Яснополянська

—»—

Радсадівська 4824283801 с-ще Радісний Сад Радсадівська
Кіровська

Козирська (Очаківський район)

—»—

Михайлівська 4824284601 с. Михайлівка Улянівська 
Катеринівська (Веселинівський район)

Криничанська
Кубряцька (Веселинівський район)

Степівська
Широколанівська (Веселинівський район)

—»—

Вільнозапорізька  4824581201 с. Вільне Запо-
ріжжя

Вільнозапорізька
Новополтавська
Новоюр’ївська

Новохристофорівська
Шевченківська

Новобузький район 

Новобузька 4824510100 м. Новий Буг Новобузька
Новомихайлівська

Розанівська

—»—

Софіївська 4824585001 с. Софіївка Софіївська
Баратівська

Березнегуватська
Кам’янська

Новомиколаївська

Новобузький район

Костянтинівська 4824883401 с. Костянтинівка Костянтинівська
Гур’ївська

Баловненська
Кандибинська

Новопетрівська
Себинська

Новоодеський район 

Новоодеська 4824810100 м. Нова Одеса Новоодеська
Дільнична
Димівська

Михайлівська
Новосафронівська

Підлісненська
Троїцька

—»—

Сухоєланецька 4824885201 с. Сухий Єланець Сухоєланецька
Антонівська

Бузька
Воронцівська

Новошмідтівська

—»—

Куцурубська 4825182201 с. Куцуруб Куцурубська
Іванівська

Дмитрівська
Острівська

Парутинська
Солончаківська

Очаківський район

Чорноморська 4825184801 с. Чорноморка Чорноморська
Кам’янська
Рівненська

—»—

Кам’яномостівська 4825482201 с-ще Кам’яний 
Міст

Кам’яномостівська
Кодимська

Кримківська
Кумарівська
Полтавська
Степківська

Первомайський район

Мигіївська 4825485101 с. Мигія Мигіївська
Лисогірська

Романово-Балківська
Софіївська

—»—

Синюхинобрідська 4825486301 с. Синюхин Брід Синюхино-Брідська
Болеславчицька

Довгопристанська
Лукашівська
Підгір’ївська
Тарасівська
Чаусівська

—»—

Горохівська 4825781401 с. Горохівське Горохівська
Баратівська
Суворська

Новотимофіївська
Олександрівська

Снігурівський район 

Снігурівська 4825710100 м. Снігурівка Снігурівська
Афанасіївська
Василівська
Калинівська

Кобзарцівська
Нововасилівська

Павлівська
Першотравнева

Тамаринська

—»—

Широківська 4825785005 с-ще Широке Червонодолинська
Новопетрівська

—»—

Вознесенська 4810200000 м. Вознесенськ Вознесенська
Новогригорівська

м. Вознесенськ

Миколаївська 4810100000 м. Миколаїв Миколаївська м. Миколаїв
Очаківська 4810300000 м. Очаків Очаківська

Покровська
м. Очаків

Первомайська 4810400000 м. Первомайськ Первомайська
Грушівська

Кам’янобалківська
Кінецьпільська

Підгороднянська
Чаусянська

м. Первомайськ

Южноукраїнська 4810800000 м. Южноукраїнськ Южноукраїнська
Іванівська (Арбузинський район)

Костянтинівська (Арбузинський район)

м. Южноукраїнськ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 квітня 2020 р. № 480-р
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 1002 «Про затвердження перспективного плану форму-

вання територій громад Миколаївської області” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2619).
2. Пункт 2 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 13 січня 2016 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 317).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 19 липня 2017 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 61, ст. 1880).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 травня 2020 р. № 347 
Київ

Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПоСТАНоВЛяє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
3. Підпункт 1 пункту 1, підпункт 1 пункту 2 та підпункт 1 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, діють до 31 березня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 6 травня 2020 р. № 347

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медич-
них виробів» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046; 2019 р., № 30, ст. 1047):

1) у постанові:
пункт 23 постанови викласти в такій редакції:
«23. Установити, що на час дії Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного 

доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням 
спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів, які підлягають за-
купівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються Міністерством охорони здоров’я із спеціалізованими організаціями, 
які здійснюють закупівлі, щодо яких не виконані вимоги пунктів 15—19 Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, 
дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іно-
земними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності».»;

доповнити постанову пунктом 25 такого змісту:
«25. Установити, що введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів/систем медичних виробів/процедурних наборів, які 

закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, відповідно до переліку, визначено-
го Кабінетом Міністрів України, щодо яких не виконані вимоги пунктів 15—19 Технічного регламенту, затвердженого цією поста-
новою, дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведе-
ної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону 
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».»;

2) у пунктах 13 і 25 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого зазначеною постановою, слова «Закону 
України «Про засади державної мовної політики» замінити словами «Закону України «Про забезпечення функціонування україн-
ської мови як державної».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних 
виробів для діагностики in vitro» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047; 2019 р., № 30, ст. 1047):

1) у постанові: 
пункт 22 постанови викласти в такій редакції:
«22. Установити, що на час дії Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного 

доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням 
спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів для діагностики in 
vitro, які підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються Міністерством охорони здоров’я із спеціалізо-
ваними організаціями, які здійснюють закупівлі, щодо яких не виконані вимоги пунктів 10—13 Технічного регламенту, затвер-
дженого цією постановою, дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки від-
повідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та тре-
тьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».»;

доповнити постанову пунктом 24 такого змісту:
«24. Установити, що введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів для діагностики in vitro, які закуповуються особою, 

уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів 
України, щодо яких не виконані вимоги пунктів 10—13 Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, дозволяється за 
умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредито-
ваними органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про технічні ре-
гламенти та оцінку відповідності».»;

2) у Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженому зазначеною постановою: 
у пункті 20 слова «Закону України «Про засади державної мовної політики» замінити словами «Закону України «Про забезпе-

чення функціонування української мови як державної»;
в абзаці п’ятому пункту 37 додатка 1 до Технічного регламенту слова «Закону України «Про засади державної мовної політики» 

замінити словами «Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо актив-

них медичних виробів, які імплантують» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048; 2016 р., № 2, ст. 93; 2019 р., № 30, 
ст. 1047):

1) у постанові: 
пункт 22 постанови викласти в такій редакції:
«22. Установити, що на час дії Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного 

доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням 
спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» введення в обіг та/або експлуатацію активних медичних виробів, які імп-
лантують, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються Міністерством охорони здоров’я із спеціа-
лізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, щодо яких не виконані вимоги пунктів 19—21 Технічного регламенту, затвер-
дженого цією постановою, дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки від-
повідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та тре-
тьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».»;

доповнити постанову пунктом 24 такого змісту:
«24. Установити, що введення в обіг та/або експлуатацію активних медичних виробів, які імплантують, які закуповуються осо-

бою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міні-
стрів України, щодо яких не виконані вимоги пунктів 19—21 Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, дозволяєть-
ся за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акре-
дитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про техніч-
ні регламенти та оцінку відповідності».»;

2) у пунктах 13 і 22 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого зазначеною по-
становою, слова «Закону України «Про засади державної мовної політики» замінити словами «Закону України «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як державної».

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року народження, зареєстрована 
за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт Петропавлівка, пров. Сє-
вєрний, 12 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у судове засідання 
в порядку спеціального судового провадження на 14 годину 00 хвилин 27 травня 2020 ро-
ку в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у судовому засіданні в якості об-
винуваченої.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адресою останнього місця прожи-
вання, а саме: вул. Республіканська, 21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська об-
ласть.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.

Суддя є. о. Соболєв

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. М. 

знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/11882/18 стосовно Кова-
ля Олега Валерійовича, 29.09.1974 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Коваль Олег Валерійович зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Москов-
ська, 3, кв. 68. 

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КГІК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Коваля Олега Валерійовича у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 29 травня 2020 року о 10-30 год. в залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді осіпенко Л. М., 
суддів Скрипника С. М., Попової о. М.

ПоВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Кравчу-
ка Михайла Івановича, 06.05.1967 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, пр. Московський, 27/51, за матеріалами кримінального 
провадження № 428/13596/19, 1-кп/425/257/20, на підставі обвинувального акта від-
носно Кравчука М. І. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кравчуку М.І. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 25 травня 2020 року о 13 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В. В.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рів-
не, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження №12014120000000196 
(номер провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвинувачення Си-
ча Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.4 ст.368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук євген Івано-
вич викликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., грома-
дянина України, уродженця с. Кисоричі, Рокитнівського району, Рівненської об-
ласті, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за 
адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А у су-
дове засідання, яке визначено судом та призначено до судового розгляду на та-
ку дату: 29 травня 2020 року о 16 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівнен-
ського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.

МІНІСТЕРСТВо оХоРоНИ ЗДоРоВ’я УКРАЇНИ
НАЦІоНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІя ПІСЛяДИПЛоМНоЇ оСВІТИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 
Завідувачів кафедр: неврології № 1 (1 посада на 1 ст.), онкології (1 поса-

да на 1 ст.);
Доцента кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю
(1 посада на 1 ст.);
Асистента кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю 
(1 посада на 0,25 ст.);
Прийом  документів — 30 днів з дня опублікування оголошення в газеті  

«Урядовий кур’єр» 
Адреса академії:  04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. М. 

знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/11566/17 стосовно Барба-
шова Юрія Владиславовича, 27.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Барбашов Юрій 
Владиславович зареєстрований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. 
Космонавтів, буд. 134, кв. 109.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Барбашова Юрія Владиславовича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 28 травня 2020 року об 11-00 год. в залі Сватівського районного 
суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді осіпенко Л. М., 
суддів Юрченко С. о., Попової о. М.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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Київська +7 +12 +13 +18 Черкаська +7 +12 +13 +18
Житомирська +7 +12 +13 +18 Кіровоградська +7 +12 +13 +18
Чернігівська +6 +11 +12 +17 Полтавська +7 +12 +13 +18
Сумська +6 +11 +12 +17 Дніпропетровська +7 +12 +15 +20
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Рівненська +6 +11 +13 +18 Миколаївська +9 +14 +16 +21
Львівська +6 +11 +13 +18 Херсонська +9 +14 +16 +21
Івано-Франківська +7 +12 +13 +18 Запорізька +9 +14 +15 +20
Волинська +6 +11 +13 +18 Харківська +7 +12 +13 +18
Хмельницька +7 +12 +13 +18 Донецька +7 +12 +13 +18
Чернівецька +7 +12 +13 +18 Луганська +7 +12 +13 +18
Тернопільська +7 +12 +13 +18 Крим +9 +14 +17 +22
Вінницька +7 +12 +15 +20 Київ +9 +11  +15 +17
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

13..18
7..12

13..18
7..12

13..18
7 ..12

16..21
9..14

13..18
7..12

гроза

Печерський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Садовниченка Ігоря Олеговича, 01.10.1983 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України, в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 27 травня 2020 
року о 14 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. № 
209, під головуванням судді Бортницької В.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинcький районний суд міста Києва викликає як 
обвинувачену Самойлову Олену Василівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016000000003292 відносно Самойлової Олени Васи-
лівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідан-
ня відбудеться 25.05.2020 о 16.30 год. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. 
Київ, вул. Я.Коласа, 27А .

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Оздоба М.О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійовича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 42017010000000193 відносно Сумуліді Миколи Ге-
оргійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 27.05.2020 року о 9 
год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, Вул. Жилянська, 142.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В.О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Киева викликає 
як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016010000000251 відносно Удовіної Ольги Макси-
мівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засі-
дання відбудеться 28.05.2020р. о 09.30 год. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Оздоба М.О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Федоркіна Сергія Івановича для роз-
гляду кримінального провадження з дозволом на здій-
снення спеціального судового провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 42017010000000196 відносно Федоркі-
на Сергія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 02.06.2020 о 09 
год. 15 хв. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ. вул. Жилянська, 142, 
зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В.П.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годи-
ні 00 хвилин 26 травня 2020 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, об-
винуваченого Пивоварника В’ячеслава Олександровича, 
20 березня 1984 року народження, в рамках криміналь-
ного провадження № 22018000000000248, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2018 
року, за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч.3,4 ст. 27, 
ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 
263 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М.С. Антонюк

У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребуває обвинувальний акт із матеріалами судово-
го провадження у кримінальному провадженні за   
№ 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обви-
нуваченням Цибульського Юрія Олександровича,  у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 
ст.27, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 
КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 
року постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням: Цибульського Юрія Олександровича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, 
ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366  
КК України.

У зв’язку з чим викликається Цибульський Юрій Олек-
сандрович, 29 березня 1962 року народження, громадя-
нин України, який народився у м. Миколаїв, зареєстро-
ваний за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий 
Ріг, вул. Електрозаводська, 16, кв. 1, фактично проживає 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
вул. Єсеніна, 20, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27, ч.3 
ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК Укра-
їни, у судове засідання, яке відбудеться 11 червня 2020 
року об 14:00 год., у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головую-
чий суддя: Шкодін Я.В., судді: Дубас В.М., Федорак Л.М.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Втрачений судновий білет на човен «Прогрес-4» реєстраційний 

номер КАС 0049К на ім’я Урсула Олега Валентиновича вважати не-

дійсним.

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

Номер лота: GL48N018062
Короткий опис активів (майна) в лотах: Майнові права за дебіторською заборгованістю юридичної особи за 

договорами №2008-050ГВЗ,№2008-051ГВЗ та майнові права за кре-
дитами юридичної особи №2008-083,№2008-096

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:05.06.2020
Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/47208-
asset-sell-id-275817

Повідомлення про реорганізацію

Усім зацікавленим особам та кредиторам 

ТОВ «Батьківщина ЛТД» (ідентифікаційний код 

37305392) (далі – Товариство) повідомляє про при-

йняття 24.04.2020 року рішення про реорганізацію 

Товариства, а саме: припинення шляхом приєднан-

ня до ТОВ «ТАС АГРО ПІВДЕНЬ» (ідентифікаційний 

код 30418454).

Розшукуються спадкоємці Скляренко Лідії Кирилів-

ни, 1932 р.н., померлої 12 січня 2020 року. Звертатися до 

12 липня 2020 року за адресою: 62203, Харківська обл., 

Золочівський р., смт Золочів, вул. Перемоги, буд. 4, тел. 

+380508805050, +380688705050, нотаріус Кійко Н.Г.

Спадкоємців Струка Олександра Ілліча, 25.07.1952 

року народження, який помер 30.10.2019 року, проси-

мо звернутися за адресою: 61024 м. Харків, вул. Ярос-

лава Мудрого, буд 26. Нотаріус Стрєльніков Андрій Сер-

гійович.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федосовича (к/п № 22018011000000011), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового провадження відбудеться 27 
травня 2020 року об 11 годині 20 хвилин в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а. 

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

Суддя С.І. Дячук

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого 
Рябкова Олександра Павловича для розгляду кримінального провадження, 
внесеного до ЄРДР за №42016010000000284 відносно Рябкова Олександра 
Павловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 25.05.2020 р. 
о 16.00 год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

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

Суддя Оздоба М.О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого 
Васильєва Олександра Модестовича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 42016010000000247 відносно Васильєва Олександра 
Модестовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 27.05.2020 об 11 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ., вул. Жилянська, 142, зал судових за-
сідань № 1.

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

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого:  
КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (к/п № 12012000000000029) у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олексан-
дровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 
289 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
28 травня о 17:00 в приміщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а.

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням,  а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю потерпілого.

Суддя Л.Г. Косик

Шановний кредиторе!
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТЕК-СТРОЙЛЕНД» 

(ідентифікаційний код 43585516) наступним повідомляє про те, що загальни-
ми зборами учасників Товариства, що відбулися 15 травня 2020 року (Протокол  
№ 3 від 15.05.2020) прийняте рішення про  припинення Товариства шляхом 
приєднання до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТЕК-ІН-
ВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 32491054) з переданням Товариством згідно з переда-
вальним актом усього свого майна, всіх прав та обов’язків правонаступнику  
ТОВ «АВТЕК-ІНВЕСТ».

Вказаним рішенням установлений термін для заявлення вимог кредиторами 
протягом двох місяців від дати публікації повідомлення про припинення Товари-
ства. По закінченню строку пред’явлення вимог кредиторам буде складений Пе-
редавальний акт для затвердження його загальними зборами учасників товари-
ства і подання в органи державної реєстрації.

Виконуючий обов’язки Голови комісії з припинення  
Директор    Бодарацький О.В.    

Контактний телефон: (044)496-00-54

Приватний нотаріус Трач Г.М. (м. Київ, вул. О. Мишуги, б. 3-В, оф. 15-А, 

0503670221)  запрошує спадкоємців померлого 04.04.2020 р. Дмитроченка 

Олександра Михайловича, 1975 р. н.

 Приватний нотаріус Трач Г.М. (м. Київ, вул. О. Мишуги, б. 3-В, оф. 15-А, 

0503670221) запрошує спадкоємців померлої 13 січня 2020 р. Калініної Та-

їси Михайлівни, 1934 р.н.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового про-
вадження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Ан-
тонєнкова Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготов-
че судове засідання відбудеться 02.06.2020 об 11 год. 15 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В.П.

Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на 
судно Monterey 228 SI, № US-RGFMA154A505 з реєстраційним борто-
вим номером ua 0882 DN, судновласник Новікова Лариса Олександрів-
на, вважати недійсним.
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