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кадрові питання

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 13 травня 2020 р. № 417 
Київ

Деякі питання національного бюро  
з розслідування авіаційних подій  

та інцидентів з цивільними повітряними 
суднами

Кабінет Міністрів України пОСтанОвЛяє:
1. Зупинити дію пунктів 1 та 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 груд-

ня 2019 р. № 1179 «Деякі питання національного бюро з розслідування авіаційних 
подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 12, ст. 475). 

2. Затвердити положення про національне бюро з розслідування авіаційних подій 
та інцидентів з цивільними повітряними суднами, що додається.

3. Зупинити дію пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 
р. № 903 «Деякі питання національного бюро з розслідування авіаційних подій та ін-
цидентів з цивільними повітряними суднами» (Офіційний вісник України, 2012 р.,  
№ 75, ст. 3030; 2020 р., № 12, ст. 475).

4. Установити, що преміювання директора національного бюро з розслідування 
авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, встановлення йо-
му надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здій-
снюється у порядку та розмірах, що встановлені цією постановою, за рішенням Міні-
стра Кабінету Міністрів України у межах наявних коштів на оплату праці.

5. ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 
року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтВЕРДЖЕнО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2020 р. № 417

пОЛОЖЕння 
про національне бюро з розслідування авіаційних подій  

та інцидентів з цивільними повітряними суднами
Загальна частина

1. національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільни-
ми повітряними суднами (нБРцА) утворене відповідно до статті 9 повітряного ко-
дексу України постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 228.

2. національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільни-
ми повітряними суднами (далі — національне бюро) перебуває в управлінні Кабіне-
ту Міністрів України.

3. національне бюро є державною спеціалізованою експертною установою з роз-
слідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Укра-
їні. 

4. національне бюро у своїй діяльності керується Конституцією та законами Укра-
їни, актами президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-
правовими актами та цим положенням.

5. Місцезнаходження національного бюро: Україна, м. Київ, просп. перемоги, 14.
Мета і предмет діяльності національного бюро

6. національне бюро утворене з метою:
1) здійснення технічного розслідування авіаційних подій, серйозних інцидентів, 

інцидентів, надзвичайних подій, пошкоджень цивільних повітряних суден і літаль-
них апаратів на землі, порушень порядку використання повітряного простору, зокре-
ма під час обслуговування та організації повітряного руху (далі — авіаційні події), що 
сталися на території України з цивільними повітряними суднами;

2) забезпечення участі у проведенні технічного розслідування на території іно-
земних держав, в яких сталися авіаційні події з цивільними повітряними суднами 
України;

3) підготовки висновків та рекомендацій за результатами збирання, аналізу, до-
слідження та узагальнення даних, що стосуються безпеки польотів, з метою запобі-
гання авіаційним подіям, що сталися на території України.

7. предметом діяльності національного бюро є:
1) забезпечення проведення об’єктивного розслідування авіаційних подій, що ста-

лися на території України з цивільними повітряними суднами, та авіаційних подій, що 
сталися на території іноземних держав з цивільними повітряними суднами України;

2) здійснення зчитування, відтворення та проведення аналізу записів бортових ре-
єстраторів та наземних засобів об’єктивного контролю, у разі потреби — визначення 
технічного центру, в тому числі за кордоном;

3) забезпечення збирання інформації про виявлені експлуатаційно-льотні факто-
ри та ризики, відхилення, проведення аналізу, дослідження та узагальнення даних, 
що стосуються безпеки польотів;

4) участь у роботі міжнародних авіаційних організацій, сприяння розвитку міжна-
родних науково-технічних та інформаційних зв’язків у сфері технічного розслідуван-
ня та запобігання авіаційним подіям;

5) вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного 
розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, праців-
ників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які 
беруть участь у проведенні розслідувань;

6) підготовка звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних по-
дій;

7) надання уповноваженому органу з питань цивільної авіації, іншим заінтересо-
ваним органам виконавчої влади та авіаційним підприємствам, установам, організа-
ціям звітів і рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій та реко-
мендацій щодо їх запобігання;

8) взаємодія з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого са-
моврядування, підприємствами, установами, організаціями та населенням під час ор-
ганізації та проведення розслідування авіаційних подій, охорони місця події та збе-
реження речових доказів;

9) взаємодія з МЗС, консульськими установами України, компетентними міжна-
родними організаціями та авіаційним органом влади іноземної держави, на терито-
рії якої сталася авіаційна подія з цивільним повітряним судном України або якщо та-
ке повітряне судно (обладнання) було виготовлене в Україні;

10) взаємодія з відповідними організаціями держави національної реєстрації ци-
вільного повітряного судна або його експлуатанта, якщо авіаційна подія сталася на 
території України;

11) облік авіаційних подій.
національне бюро може провадити іншу діяльність, спрямовану на досягнення 

його мети та відповідно до предмета діяльності, визначених цим положенням.
Юридичний статус національного бюро

8. національне бюро є юридичною особою. національне бюро набуває статусу 
юридичної особи з дня його державної реєстрації.

9. національне бюро має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, пе-
чатку, штампи, бланки із своїм найменуванням.

10. Фінансування національного бюро здійснюється за рахунок коштів державно-
го бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.

11. національне бюро може від свого імені набувати майнові та особисті немай-
нові права, укладати договори, брати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем 
у суді.

12. національне бюро забезпечує збереження державної та комерційної таємни-
ці, конфіденційної інформації, яка стала йому відома у зв’язку з провадженням сво-
єї діяльності.

13. національне бюро може:
одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів вико-

навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
матеріали, необхідні для провадження своєї діяльності;

залучати представників підприємств, установ, організацій, спеціалістів та експер-
тів для проведення розслідування авіаційних подій;

звертатися до міжнародних організацій або відповідних організацій іноземних 
держав про надання допомоги у проведенні розслідування чи технічного досліджен-
ня уламків, обладнання літального апарату, інших об’єктів, що стосуються розсліду-
вання, оцінки отриманих даних бортового реєстратора;

надавати право на проведення розслідування інциденту, що стався на території 
України, державі національної реєстрації цивільного повітряного судна або його екс-
плуатанта.

Майно національного бюро
14. Майно національного бюро є державною власністю і закріплюється за Бюро на 

праві оперативного управління.
15. Майно національного бюро складається з основних засобів, обігових коштів, а та-

кож інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Бюро.
16. Списання та відчуження майна національного бюро здійснюється в установлено-

му законодавством порядку.
17. національне бюро забезпечує цільове та ефективне використання закріпленого за 

ним майна, у тому числі коштів.
Управління національним бюро

18. національне бюро очолює директор, який призначається на посаду та звільняєть-
ся з посади Кабінетом Міністрів України.

19. Директор національного бюро:
1) здійснює керівництво діяльністю національного бюро і несе персональну відпові-

дальність перед Кабінетом Міністрів України за діяльність Бюро;
2) представляє національне бюро у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, органами іноземних дер-
жав, міжнародними організаціями, діє без довіреності від імені національного бюро;

3) розпоряджається відповідно до законодавства майном національного бюро, у то-
му числі коштами;

4) вчиняє від імені національного бюро юридичні дії, у тому числі укладає договори;
5) звітує щороку до 1 лютого перед Кабінетом Міністрів України про результати діяль-

ності національного бюро;
6) затверджує структуру національного бюро та положення про структурні підрозділи;
7) затверджує за погодженням з Мінфіном штатний розпис і кошторис національ-

ного бюро;
8) визначає умови і розмір оплати праці;
9) розподіляє обов’язки між заступниками директора та керівниками структурних під-

розділів національного бюро;
10) вирішує питання добору, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
11) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників національного бюро, вживає 

заходів для їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
12) видає накази з питань діяльності національного бюро;
13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього положення.
20. Директор національного бюро має двох заступників, у тому числі одного першо-

го, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за 
поданням директора Бюро.

трудовий колектив та соціальна діяльність національного бюро
21. Відносини між адміністрацією національного бюро і трудовим колективом регу-

люються колективним договором.
22. Від імені адміністрації національного бюро колективний договір укладає директор 

Бюро, а від імені трудового колективу — уповноважений ним орган.
23. Умови організації та оплати праці, а також соціально-побутового забезпечення 

працівників національного бюро визначаються відповідно до законодавства та колектив-
ного договору.

Облік та звітність національного бюро
24. національне бюро веде бухгалтерський облік своєї діяльності відповідно до за-

конодавства.
25. національне бюро складає відповідно до законодавства фінансову звітність.
26. національне бюро забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам дер-

жавної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх повно-
важень в обсягах та у строки, що передбачені законодавством.

припинення національного бюро
27. національне бюро припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, перетворення) або ліквідації.
28. Реорганізація та ліквідація національного бюро проводиться у передбаченому за-

конодавством порядку.
29. припинення національного бюро вважається завершеним, а національне бюро 

таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 27 травня 2020 р. № 415 
Київ

про внесення зміни до переліку товарів, 
ввезення яких на митну територію України 
та/або переміщення територією України 

прохідним та внутрішнім транзитом 
здійснюється за умови обов’язкового 

 надання митним органам забезпечення 
сплати митних платежів

Кабінет Міністрів України пОСтанОвЛяє:
1. Внести зміну до переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/

або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійсню-
ється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати мит-
них платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 
2012 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1554; 2019 р., № 97, 
ст. 3210), виклавши виноску “***” в такій редакції:

“*** Забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим під час переміщення 
товарів територією України внутрішнім транзитом у разі, коли:

декларантом у періодичній митній декларації на переміщення товарів трубопро-
відним транспортом заявляється кількість товарів, що перевищує сумарну кількість 
таких товарів, які оформлювалися протягом попередніх 365 днів за додатковими де-
клараціями до періодичних митних декларацій цього декларанта; та/або

у декларанта на день подання періодичної митної декларації є заборгованість пе-
ред митними органами із сплати митних платежів.”.

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

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від  27 травня 2020 р. № 404 
Київ

про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України пОСтанОвЛяє:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згід-

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

ЗАтВЕРДЖЕнО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2020 р. № 404

пЕрЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. № 733 «про ство-
рення національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення».

2. пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1691 
«про затвердження складу національної ради з питань безпечної життєдіяльності на-
селення» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 45, ст. 2350).

3. постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 815 «про зміну 
складу національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення» (Офіційний 
вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1699).

4. постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1141 «про зміну 
складу національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення» (Офіційний 
вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2679).

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
РОЗпОРяДЖЕння 

від 24 липня 2019 р. № 566-р 
Київ

про погодження передачі будівлі  
у смт великий Бурлук у державну власність  

з віднесенням її до сфери управління  
Державної судової адміністрації

погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Великобурлуць-
кої районної ради (Харківська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 
23133669) по вул. парковій, 9, у смт Великий Бурлук, що розміщена на земельній ді-
лянці площею 0,138 гектара (кадастровий номер 6321455100:00:003:0122), у держав-
ну власність з віднесенням її до сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
РОЗпОРяДЖЕння 

від 24 липня 2019 р. № 567-р 
Київ

про погодження передачі будівлі  
у м. Харкові в державну власність  

з віднесенням її до сфери управління 
Державної судової адміністрації

погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Харківської міської 
ради щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 49892463101) по просп. перемо-
ги, 52-В, у м. Харкові, що розміщена на земельній ділянці площею 0,837 гектара (ка-
дастровий номер 6310136300:14:005:0094), в державну власність з віднесенням її до 
сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
РОЗпОРяДЖЕння 

від 25 травня 2020 р. № 568-р 
Київ

про присвоєння Кубракову О. М.  
третього рангу державного службовця  

Відповідно до статті 39 Закону України «про державну службу» присвоїти третій 
ранг державного службовця Кубракову Олександру Миколайовичу — Голові Дер-
жавного агентства автомобільних доріг України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
РОЗпОРяДЖЕння 

від 27 травня 2020 р. № 573-р 
Київ

про призначення Моркляника Б. в. 
заступником голови національного 
агентства із забезпечення якості  

вищої освіти
призначити Моркляника Богдана Васильовича заступником голови національно-

го агентства із забезпечення якості вищої освіти до обрання нового складу націо-
нального агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

президент України
звільнив:
ІВАШинА Вячеслава Анатолійовича — з посади голови ніжинської районної дер-

жавної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень президента України;

ЖЕпКА Андрія Богдановича — з посади голови Самбірської районної державної 
адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:
АВЕРІнА тімура Сергійовича — головою тячівської районної державної адміні-

страції Закарпатської області;
ГОЛОВАня Олександра Дмитровича — головою Благовіщенської районної дер-

жавної адміністрації Кіровоградської області;
ДУМЧиКОВА Сергія Івановича — головою Великописарівської районної держав-

ної адміністрації Сумської області;
БУРЛАКУ Володимира Миколайовича — головою тростянецької районної дер-

жавної адміністрації Сумської області;
ВАЛЮКА Володимира Григоровича — головою Христинівської районної держав-

ної адміністрації Черкаської області;
КОВтУнА Григорія Костянтиновича — головою ніжинської районної державної 

адміністрації Чернігівської області.
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У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК Украї-

ни, — ПП «ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ» повідомляє усі компе-

тентні органи та будь-яких юридичних та (або) фізичних 

осіб, кого це стосується, про те, що згідно з Наказом ПП  

«ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ» усі довіреності, які видані до  

07 травня 2020 року від імені юридичної особи — ПП 

«ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35490797) її органом або іншою особою, уповно-

важеною на це її установчими документами на будь-яких 

фізичних та (або) юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, 
— ТОВ «ГАЛИЦЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» повідомляє усі 
компетентні органи та будь-яких юридичних та (або) фі-
зичних осіб, кого це стосується, про те, що згідно з На-
казом ТОВ «ГАЛИЦЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» усі довіре-
ності, які видані до 07 травня 2020 року від імені юри-
дичної особи — ТОВ «ГАЛИЦЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40843772) її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами на будь-яких фізичних та (або) 
юридичних осіб, — скасовано.

 У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — 
ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» повідомляє усі 
компетентні органи та будь-яких юридичних та (або) фі-
зичних осіб, кого це стосується, про те, що згідно з На-
казом ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» усі дові-
реності, які видані до 07 травня 2020 року від імені юри-
дичної особи — ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38712660) її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами на будь-яких фізичних та (або) 
юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, 

— ПП «ГАЛИЧИНА-ОРГАНІК» повідомляє усі компе-

тентні органи та будь-яких юридичних та (або) фізичних 

осіб, кого це стосується, про те, що згідно з Наказом ПП  

«ГАЛИЧИНА-ОРГАНІК» усі довіреності, які видані до 

07 травня 2020 року від імені юридичної особи — ПП  

«ГАЛИЧИНА-ОРГАНІК» (ідентифікаційний код юридич-

ної особи 36649303) її органом або іншою особою, упо-

вноваженою на це її установчими документами на будь-

яких фізичних та (або) юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, —

ТОВ «ДНІСТЕР АГРО» повідомляє усі компетентні орга-

ни та будь-яких юридичних та (або) фізичних осіб, ко-

го це стосується, про те, що згідно з Наказом ТОВ «ДНІС-

ТЕР АГРО» усі довіреності, які видані до 07 травня 2020 

року від імені юридичної особи — ТОВ «ДНІСТЕР АГРО»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 35915504) її ор-

ганом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-

новчими документами на будь-яких фізичних та (або) 

юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — 
ТОВ «ЗЕРНОВИЙ АЛЬЯНС «ЗОЛОТА НИВА» повідомляє 
усі компетентні органи та будь-яких юридичних та (або) 
фізичних осіб, кого це стосується, про те, що згідно з 
Наказом ТОВ «ЗЕРНОВИЙ АЛЬЯНС «ЗОЛОТА НИВА» усі 
довіреності, які видані до 07 травня 2020 року від іме-
ні юридичної особи — ТОВ «ЗЕРНОВИЙ АЛЬЯНС «ЗО-
ЛОТА НИВА» (ідентифікаційний код юридичної особи 
40146744) її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами на будь-яких фі-
зичних та (або) юридичних осіб, — скасовано.

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіально-

го відділення  Антимонопольного комітету України 08.04.2020 року при-

йнято рішення № 66/26-р/к у справі № 66-1-50/10-18 про порушення за-

конодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «Українська 

дистриб’юторська компанія «Мегаторг» (ідентифікаційний код 40152323) 

та ТОВ «Прогрес ПТЦ (ідентифікаційний код 38947429).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене рішення у  справі ТОВ  

«Українська дистриб’юторська  компанія «Мегаторг», з повним текстом рі-

шення можна ознайомитись в Полтавському обласному територіальному 

відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

Державна установа «Ізяславська виправна колонія (№31)» (код згід-
но з ЄДРПОУ 08594759) повідомляє про реорганізацію шляхом приєднан-
ня до державної установи «Замкова виправна колонія (№58)» (код згідно з  
ЄДРПОУ 08564771). 

Голова комісії з реорганізації державної установи «Ізяславська виправна 
колонія (№31)» Довгополенко Павло Володимирович, начальник  держав-
ної установи «Замкова виправна колонія (№58)». 

Вимоги кредиторів до державної установи «Ізяславська виправна колонія 
(№31)»  приймаються упродовж  двох місяців з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо її припинення (реорганізації) за адресою: 30300, 
Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Гагаріна, 2. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПРОМЛАБ»  
НАУКОВИЙ ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (ТОВ «УКРПРОМ-
ЛАБ» НВСЦ» повідомляє, що всі накази, видані колишнім директором  
Вандюк Р. М. до 29 квітня 2020 року, загублені, тому вважаються недійсними.

Директору з інших питань ТОВ «УКРПРОМЛАБ» НВСЦ» (згідно з ПРОТО-
КОЛОМ Загальних зборів Учасників ТОВ «УКРПРОМЛАБ» НВСЦ» від 29 квіт-
ня 2020 року) та Головному бухгалтеру ТОВ «УКРПРОМЛАБ» НВСЦ» при-
бути на робочі місця 01 червня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Драй-
Хмари, буд. 44, офіси 77 - 78 об 11.30. У разі неможливості прибути у за-
значений час та місце, повідомити про це за телефонами: +38-067-250-59-73,  
+38-095-302-00-11. 

Генеральний директор ТОВ «УКРПРОМЛАБ» НВСЦ» Фесенко Л. Ю.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — 

ТОВ «ОСКАР АГРО» повідомляє усі компетентні органи 

та будь-яких юридичних та (або) фізичних осіб, кого це 

стосується, про те, що згідно з Наказом ТОВ «ОСКАР АГ-

РО» усі довіреності, які видані до 07 травня 2020 року 

від імені юридичної особи — ТОВ «ОСКАР АГРО» (іден-

тифікаційний код юридичної особи 40445458) її органом 

або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 

документами на будь-яких фізичних та (або) юридичних 

осіб, —- скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, —

ТОВ «ЛАНДРАС — АГРО» повідомляє усі компетентні ор-

гани та будь-яких юридичних та (або) фізичних осіб, ко-

го це стосується, про те, що згідно з Наказом ТОВ «ЛАН-

ДРАС — АГРО» усі довіреності, які видані до 07 трав-

ня 2020 року від імені юридичної особи — ТОВ «ЛАН-

ДРАС — АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35172594) її органом або іншою особою, уповноваженою 

на це її установчими документами на будь-яких фізичних 

та (або) юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК Украї-

ни, — ТОВ «МБК АГРОТЕХНІКА» повідомляє усі компе-

тентні органи та будь-яких юридичних та (або) фізич-

них осіб, кого це стосується, про те, що згідно з Нака-

зом ТОВ «МБК АГРОТЕХНІКА» усі довіреності, які видані 

до 07 травня 2020 року від імені юридичної особи — ТОВ 

«МБК АГРОТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 36083830) її органом або іншою особою, уповно-

важеною на це її установчими документами на будь-яких 

фізичних та (або) юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, 

— ПАП «КОЛОС» повідомляє усі компетентні органи та 

будь-яких юридичних та (або) фізичних осіб, кого це сто-

сується, про те, що згідно з Наказом ПАП «КОЛОС» усі 

довіреності, які видані до 07 травня 2020 року від іме-

ні юридичної особи — ПАП «КОЛОС» (ідентифікацій-

ний код юридичної особи 30155993) її органом або ін-

шою особою, уповноваженою на це її установчими доку-

ментами на будь-яких фізичних та (або) юридичних осіб, 

— скасовано. 

Втрачений судновий 

білет на моторний човен 

«Казанка 5 м 2», дер-

жавний № КИВ 6073-К, 

виданий на ім’я   

Петінова Ю.О.,  

вважати недійсним. 

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — 

ПСП «РОДНІЧОК» повідомляє усі компетентні органи та 

будь-яких юридичних та (або) фізичних осіб, кого це стосу-

ється, про те, що згідно з Наказом ПСП «РОДНІЧОК» усі до-

віреності, які видані до 07 травня 2020 року від імені юри-

дичної особи — ПСП «РОДНІЧОК» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 37983204) її органом або іншою особою, 

уповноваженою на це її установчими документами на будь-

яких фізичних та (або) юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, - 

ПСП «ОСКАР» повідомляє усі компетентні органи та будь-

яких юридичних та (або) фізичних осіб, кого це стосується, 

про те, що згідно з Наказом ПСП «ОСКАР» усі довіреності, 

які видані до 07 травня 2020 року від імені юридичної осо-

би - ПСП «ОСКАР» (ідентифікаційний код юридичної осо-

би 31774096) її органом або іншою особою, уповноваженою 

на це її установчими документами на будь-яких фізичних та 

(або) юридичних осіб, — скасовано.

Втрачений паспорт 

громадянина України  

за № 004231052  на ім’я 

Бузовської Олени  

Олександрівни,  

вважати недійсним. 

 У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, - ТОВ 
«ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ» повідомляє усі компетентні ор-
гани та будь-яких юридичних та (або) фізичних осіб, кого це 
стосується, про те, що згідно з Наказом ТОВ «ТАМАВАРО-
ВУДЕКСПОРТ» усі довіреності, які видані до 07 травня 2020 
року від імені юридичної особи - ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕК-
СПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36996521) 
її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами на будь-яких фізичних та (або) юри-
дичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — 

ПП «РОТЕН» повідомляє усі компетентні органи та будь-

яких юридичних та (або) фізичних осіб, кого це стосуєть-

ся, про те, що згідно з Наказом ПП «РОТЕН» усі довіреності, 

які видані до 07 травня 2020 року від імені юридичної осо-

би - ПП «РОТЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

36874438) її органом або іншою особою, уповноваженою 

на це її установчими документами на будь-яких фізичних та 

(або) юридичних осіб, — скасовано.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (го-
ловуючий суддя Панчук М.В.) знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/414/13/2020 (ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Ан-
дрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюється спеці-
альне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кре-
мінським районним судом Луганської області у підготовче судове засідан-
ня у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 10 червня  
2020 року о 09:00 годині у залі судових засідань Кремінського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пло-
ща Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У ра-
зі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розглядатися за 
його відсутністю в порядку спеціального судового провадження на підставі  
ст. ст. 297-1, 323 КПК України.

Суддя Панчук М. В.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового 
провадження викликає як обвинуваченого Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 
11.12.1979 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами кри-
мінального провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/15/20, на підставі обви-
нувального акта відносно Кормушкіна І.В. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхідно прибути до підготовчого су-
дового засідання, яке відбудеться 9 червня 2020 року о 16 год. 20 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.
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