
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

вівторок, 2 червня 2020 рОКУ  №103 (6717)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 1 5

КУрСИ вАЛЮТ/БАнКІвСЬКІ МеТАЛИ  встановлені національним банком України на 2 червня 2020 року
USD 26.8181 EUR 29.8043 RUB 3.8467 / AU 46515.73 AG 488.11 PT 22665.85 PD 52177.3

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

  ЗАкоН УкрАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо 

додаткової підтримки платників податків 
на період здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)
верховна рада України ПОСТАнОвЛяє:
I. внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У розділі ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (відомості 

верховної ради України, 2011 р., №№ 13—17, ст. 112):
1) підрозділ 1 доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:
«12. тимчасово суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з дохо-

дів у вигляді доплат до заробітної плати, визначених відповідно до підпункту 2 пунк-
ту 5 розділу II Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення за-
ходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», та нарахованих за періоди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 ро-
ку медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або ко-
мунальної власності, які безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні за-
ходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за переліком, що 
визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері охорони здоров’я, компенсуються  таким працівникам у повному розмі-
рі за рахунок коштів державного бюджету України. Порядок виплати такої грошової 
компенсації затверджується кабінетом Міністрів України.

13. На період з 2 квітня 2020 року до загального місячного (річного) оподатко-
вуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються дохо-
ди у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановлено-
го кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
які виплачуються (надаються) роботодавцем відповідно до статті 471 Закону України 
«Про зайнятість населення»;

2) у підрозділі 5:
у пункті 292:
в абзаці першому слова та цифри «по 31 травня 2020 року, продовжуються до 15 

серпня 2020 року (включно)» замінити словами та цифрами «по 30 червня 2020 ро-
ку, продовжуються по дев’яностий календарний день з дня відновлення прийняття та 
відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в Україні»;

в абзацах другому, п’ятому і шостому цифри та слова «15 серпня 2020 року 
(включно)» замінити словами «граничного строку погашення податкових векселів, 
встановленого абзацом першим цього пункту»;

у підпунктах 293.1 та 293.2 пункту 293 слова та цифри «до 31 травня 2020 року» за-
мінити словами та цифрами «по останній календарний день місяця (включно), в яко-
му завершується дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій 
території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірус-
ної хвороби (COVID-19)»;

3) у підрозділі 10:
пункт 161 доповнити підпунктом 1.10 такого змісту:
«1.10. Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в 

пункті 13 підрозділу 1 цього розділу»;
в абзацах першому і одинадцятому пункту 521 слова та цифри «по 31 травня 2020 

року» замінити цифрами та словами «2020 року по останній календарний день мі-
сяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого кабінетом Міні-
стрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID-19)»;

у пункті 522:
в абзаці першому слова та цифри «по 31 травня 2020 року» замінити цифрами та 

словами «2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завер-
шується дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території 
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хворо-
би (COVID-19)»;

в абзаці восьмому слова та цифри «по 31 травня 2020 року» замінити цифрами та 
словами «2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завер-
шується дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території 
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хворо-
би (COVID-19)», а слова та цифри «до 30 березня 2020 року» — словами та цифрами 
«протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого кабі-
нетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби (COVID-19)»;

в абзаці дев’ятому слова та цифри «до 31 травня 2020 року» замінити словами 
та цифрами «по останній календарний день місяця (включно), в якому завершуєть-
ся дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території Укра-
їни з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19)»;

в абзаці десятому слова та цифри «по 31 травня 2020 року» замінити цифрами 
та словами «2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому за-
вершується дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій тери-
торії України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19)»;

пункт 526 доповнити словами  «та/або плати за землю, та/або податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб»;

пункт 527 після слів «щодо зменшення ставок єдиного податку» доповнити слова-
ми «та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фі-
зичних або юридичних осіб»;

пункт 528 викласти в такій редакції:
«528. тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в яко-

му завершується дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій 
території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірус-
ної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених:

статтею 56 цього кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження) 
щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявлено-
го до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного зна-
чення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календар-
ний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого ка-
бінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню 
на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті ста-
ном на 18 березня 2020 року. таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, пе-
редбачених статтею 56 цього кодексу;

статтями 52 і 53 цього кодексу щодо надання контролюючими органами індивіду-
альних податкових консультацій в письмовій формі;

статтями 73 і 78 цього кодексу щодо надання платниками податків відповідей на 
запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законнос-
ті декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість 
та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) 
платникам податків по останній календарний день місяця (включно), в якому завер-
шується дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території 
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хворо-
би (COVID-19).

З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершуєть-
ся дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території Укра-
їни з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 

(COVID-19), перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжу-
ється з урахуванням часу, що минув до такого зупинення».

2. Статтю 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (відомості вер-
ховної ради України, 2001 р., № 5—6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362; 2014 р., № 33,  
ст. 1162) викласти в такій редакції:

«Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу
Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридич-

ної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також мінімальний роз-
мір статутного капіталу банку не може бути меншим 200 мільйонів гривень.

Національний банк України має право встановлювати для окремих банків та юри-
дичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований 
мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче розміру, передбаченого ці-
єю статтею».

3. У пункті 145 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (відомості верховної ради 
України, 2003 р., №№ 49—51, ст. 376) слова та цифри «березня та з 1 по 30 квіт-
ня» замінити словами та цифрами «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня».

4. Пункт 7 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» (відомості верховної ради України, 2006 р., № 31, ст. 268, із змі-
нами, внесеними Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX) доповнити аб-
зацом четвертим такого змісту:

«розкриття проміжної інформації про емітента, в тому числі проміжної фінансової 
звітності, за перший квартал 2020 року відбувається не пізніше дати розкриття річ-
ної інформації за 2019 рік».

5. У розділі VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (ві-
домості верховної ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11):

1) в абзацах першому і другому пункту 9—10 слова та цифри «березня та з 1 по 30 
квітня» замінити словами та цифрами «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня»;

2) у пункті 911.1:
в абзацах першому і четвертому слова та цифри «у періоди з 1 по 31 березня, з 

1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року» замінити словами та цифрами «у пері-
од з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому 
завершується дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій те-
риторії України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19)»;

3) у пункті 911.2 слова та цифри «періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 
по 31 травня 2020 року» замінити словами та цифрами «періоду з 1 березня 2020 ро-
ку по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія каран-
тину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території України з метою 
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)»;

4) у пункті 912:
в абзаці першому слова та цифри «по 31 травня 2020 року» замінити цифрами та 

словами «2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завер-
шується дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території 
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хворо-
би (COVID-19)»;

в абзаці другому слова та цифри «до 31 травня 2020 року» замінити словами 
та цифрами «по останній календарний день місяця (включно), в якому завершуєть-
ся дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території Укра-
їни з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19)».

6. У статті 471 Закону України «Про зайнятість населення» (відомості верховної 
ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із змінами, внесеними законами України від 30 
березня 2020 року № 540-IX і від 13 квітня 2020 року № 553-IX):

1) у частині першій:
в абзаці першому слова «заробітної плати» замінити словами «заробітної плати 

або доходу», а слова «за зверненням роботодавця для її виплати працівникам» — 
словами «за зверненням роботодавця або фізичної особи — підприємця, який є за-
страхованою особою, для її виплати працівникам або фізичній особі — підприємцю, 
який є застрахованою особою»;

в абзаці другому слова «надається роботодавцям» замінити словами «надаєть-
ся роботодавцям, у тому числі фізичним особам — підприємцям, які є застрахова-
ними особами»;

в абзаці третьому слова «у разі сплати роботодавцем» замінити словами «у ра-
зі сплати роботодавцем або фізичною особою — підприємцем, який є застрахова-
ною особою»;

2) у частині другій:
в абзаці першому слово «роботодавець» замінити словами «роботодавець або фі-

зична особа — підприємець, який є застрахованою особою»;
у пункті 3 слова «про працівників» замінити словами «про працівників та/або фі-

зичну особу — підприємця, який є застрахованою особою»;
3) у частині третій слова «мають застраховані особи» замінити словами «мають 

застраховані особи, в тому числі працівники»;
4) у першому реченні частини четвертої слова «на яку працівникові було скороче-

но передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин 
тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду» заміни-
ти словами «на яку працівникові або фізичній особі — підприємцю, який є застра-
хованою особою, було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого 
часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові 
відповідного розряду, або з розрахунку двох третин бази нарахування єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичної особи — під-
приємця, який є застрахованою особою»;

5) у частині п’ятій слова «виплата працівникам допомоги по частковому безро-
біттю на період карантину здійснюється роботодавцем» замінити словами «виплата 
працівникам або фізичній особі — підприємцю, який є застрахованою особою, допо-
моги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем або 
територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»;

6) у частині сьомій:
в абзаці першому слова «роботодавець може звернутися за отриманням коштів 

для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю» замінити словами 
«роботодавець або фізична особа — підприємець, який є застрахованою особою, 
може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю», а цифри «30» 
— цифрами «90»;

в абзаці другому слова «якщо роботодавцем» замінити словами «якщо робото-
давцем або фізичною особою — підприємцем, який є застрахованою особою»;

7) у частині восьмій слова «з дня подання роботодавцем» замінити словами «з 
дня подання роботодавцем або фізичною особою — підприємцем, який є застра-
хованою особою».

7. У пункті 6 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
споживче кредитування» (відомості верховної ради України, 2017 р., № 1, ст. 2):

у першому реченні слова та цифри «по 30 квітня 2020 року» замінити словами 
та цифрами «по останній календарний день місяця (включно), в якому завершуєть-
ся дія карантину, встановленого кабінетом Міністрів України на всій території Укра-
їни з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19)»;

у третьому реченні цифри «10561» замінити цифрами «10561», а слова та циф-
ри «по 31 травня 2020 року» — словами та цифрами «по останній календарний день 
місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, вста-
новленого кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання 
поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)».

8. У пункті 1 статті 5 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та ка-
піталізації банків» (відомості верховної ради України, 2017 р., № 21, ст. 241) цифри 
«2020» замінити цифрами «2024».

9. в абзаці першому пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» За-
кону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямова-
них на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
(відомості верховної ради України, 2020 р., № 17, ст. 106) слова та цифри «до 30 

червня 2020 року» замінити словами та цифрами «по останній календарний день мі-
сяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого кабінетом Мі-
ністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на терито-
рії України коронавірусної хвороби (COVID-19), але не раніше 30 червня 2020 року».

10. У пункті 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 
2020 року № 553-IX:

в абзаці першому слова та цифри «та протягом 30 днів з дня відміни цього ка-
рантину» виключити;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби, 

призначення на яку відбулося відповідно до порядку, встановленого цим пунктом, 
становить не більше двох місяців після відміни карантину, встановленого кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
в абзаці сьомому слово «двомісячний» замінити словом «двотижневий».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим За-

коном:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними ор-

ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Зако-
ном.

3. кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону 
до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності кабінету Міністрів Укра-
їни за 2020 рік.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
13 травня 2020 року
№ 591-IX

  УкАЗ ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ
Про призначення судді

відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 
2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» конституції України, частини шос-
тої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу Хіі «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАнОвЛяЮ:

1. Призначити ЄДАМЕНкА Сергія володимировича на посаду судді кіровського 
районного суду міста Дніпропетровська.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
26 травня 2020 року
№ 197/2020

  УкАЗ ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ
Про призначення судді

відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» конституції України ПОСТАнОвЛяЮ:

1. Призначити ковАЛЬЧУк Альбіну Миколаївну на посаду судді Хмельницького 
окружного адміністративною суду.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
26 травня 2020 року
№ 198/2020

  УкАЗ ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ
Про призначення судді

відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» конституції України ПОСТАнОвЛяЮ:

1. Призначити ШИМоНовИЧА романа Миколайовича на посаду судді Житомир-
ського окружного адміністративною суду.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
26 травня 2020 року
№ 199/2020

  УкАЗ ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ
Про призначення судді

відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» конституції України ПОСТАнОвЛяЮ:

1. Призначити кАНИГіНУ тетяну Сергіївну на посаду судді Полтавського окружно-
го адміністративною суду.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
26 травня 2020 року
№ 200/2020

  УкАЗ ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ
Про призначення судді

відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 
2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» конституції України, частини шос-
тої статті 147, абзацу першого пункту 3 i пункту 40 розділу Хіі «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАнОвЛяЮ:

1. Призначити тАвЛУЯ валерія васильовича на посаду судді Березанського ра-
йонного суду Миколаївської області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
26 травня 2020 року
№ 201/2020

  УкАЗ ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ
Про призначення судді

відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 
2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» конституції України, частини шос-
тої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу Хіі «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАнОвЛяЮ:

1. Призначити крАткА Дмитра Михайловича на посаду судді Маловисківського 
районного суду кіровоградської області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
26 травня 2020 року
№ 202/2020
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документи
Неліпинська 2124083501 с. Неліпино Неліпинська 

Ганьковицька
—»—

Полянська 2124084401 с. Поляна Полянська 
Голубинська 
Плосківська 

Родниківська 
Солочинська 
Сусківська

—»—

Свалявська 2124010100 м. Свалява Свалявська 
Дусинська 

Стройненська 
Тибавська

Свалявський район

Бедевлянська 2124480401 с. Бедевля Бедевлянська 
Біловарська

Тячівський район 

Буштинська 2124455300 смт Буштино Буштинська 
Вонігівська 
Дулівська 

Новобарівська 
Кричівська 

Чумалівська 
Тереблянська

—»—

Вільховецька 2124485801 с. Вільхівці Вільховецька 
Вільховецько-Лазівська 

Добрянська

—»—

Дубівська 2124455600 смт Дубове Дубівська 
Калинівська 
Краснянська

—»—

Нересницька 2124484801 с. Нересниця Нересницька 
Ганичівська 

Новоселицька 
Тарасівська 
Тернівська 

Широколузька

—»—

Солотвинська 2124455900 смт Солотвино Солотвинська 
Білоцерківська (Рахівський район) 

Глибокопотіцька 
Нижньоапшанська 

Середньоводянська (Рахівський ра-
йон) 

Топчинська

—»—

Тересвянська 2124456200 смт Тересва Тересвянська 
Грушівська 
Кривська

—»—

Тячівська 2124410100 м. Тячів Тячівська 
Лазівська 

Русько-Полівська

—»—

Углянська 2124487601 с. Угля Углянська 
Великоугольська 

Колодненська

Тячівський район

Усть-Чорнянська 2124456500 смт Усть-Чорна Усть-Чорнянська 
Лопухівська 

Руськомокрянська

—»—

Баранинська 2124880301 с. Баранинці Баранинська 
Великолазівська 

Руськокомарівська 
Холмецька 

Яроцька

Ужгородський район

Великодоброн-
ська

2124880901 с. Велика Добронь Великодобронська  
Малодобронська 
Тисаагтелекська 

Чомонинська (Мукачівський район)

—»—

Оноківська 2124884801 с. Оноківці Оноківська 
Невицька 

Кам’яницька

—»—

Середнянська 2124855500 смт Середнє Середнянська 
Дубрівська 
Ірлявська 

Киблярівська 
Пацканівська 
Худлівська

—»—

Сюртівська 2124886401 с. Сюрте Сюртівська 
Великогеєвецька 

Галоцька 
Паладь-Комарівецька 

Ратівецька 
Тийгласька 
Часлівецька

—»—

Холмківська 2124887401 с. Холмок Холмківська 
Коритнянська 
Сторожницька 
Тарновецька

—»—

Вишківська 2125355300 смт Вишково Вишківська  
Велятинська

Хустський район

Горінчівська 2125382201 с. Горінчово Горінчівська 
Березівська 

Монастирецька  
Нижньобистрівська

—»—

Драгівська 2125382801 с. Драгово Драгівська 
Вільшанівська 
Золотарівська  

Забрідська

Хустський район

Берегівська 2110200000 м. Берегове Берегівська 
Бадалівська 
Бенянська 

Боржавська 
Варівська 

Великобактянська 
Галаборська 

Гатянська 
Гечанська 

Кідьошська 
Мужіївська 
Оросіївська 

Четфалвівська 
Чомська 

Яношівська

м. Берегове

Мукачівська 2110400000 м. Мукачево Мукачівська 
Дерценська 

Доробратівська 
Завидівська
Залужанська

Ключарківська
Лавківська

Макарівська
Негрівська 

Нижньокоропецька
Новодавидківська

Павшинська
Пістрялівська
Форношська
Шенборнська 

м. Мукачево

Ужгородська 2110100000 м. Ужгород Ужгородська м. Ужгород
Хустська 2110800000 м. Хуст Хустська

Боронявська
Ізянська

Крайниківська
Кошелівська

Кривська
Липовецька
Липчанська
Нанківська

Нижньоселищенська
Рокосівська
Сокирницька

Стеблівська Данилівська Олексан-
дрівська Копашнівська

м. Хуст

Чопська 2111000000 м. Чоп Чопська 
Есенська (Ужгородський район) 

Соловківська (Ужгородський район) 
Соломонівська (Ужгородський район) 

Тисаашванська (Ужгородський ра-
йон) 

Червонівська (Ужгородський район)

м. Чоп

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ка-
лина Петра Савелійовича, 26.09.1949 р.н. (який фак-
тично проживає за адресою: АР Крим, Сімферополь-
ський район, с. Журавлівка, вул. Невідома, 19) обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготов-
че судове засідання, призначене 12 червня 2020 ро-
ку об 11 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою. При 
собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. 
Підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні відбудеться в приміщенні Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Григорова Андрія Івановича 
для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Гри-
горова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 11.06.2020 р. о 15.30 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за  
№ 42016020420000081 відносно Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 10.06.2020 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал су-
дових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Жмудь В. О.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Ми-
хайловича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михайла 
Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що судове засідання відбудеться 10.06.2020 о 10 год. 
30 хв. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року 
народження, який зареєстрований за адресою: селище 
міського типу Білогорівка, вулиця Миру, 2, кв. 8 Попас-
нянського району Луганської області, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 09 червня 2020 року о 09 год. 45 хв. 
у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного 
суду за адресою: м. Тернопіль, вул.Котляревського, 34 
(очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю. В. в судове 
засідання, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 
00 хвилин 09 червня 2020 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, 
обвинувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопа-
да 1975 року народження, в рамках кримінального 
провадження № 42016000000002779, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 
2016 року, за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Мартинов Є. О.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 
годині 00 хвилин 11 червня 2020 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинувачену Губарєву Катерину Юріїв-
ну, 05 липня 1983 року народження, в рамках кри-
мінального провадження № 22014000000000242, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 21 липня 2014 року, за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Мартинов Є. О.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Соколову Ірину Олек-
сандрівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004015 відносно Соколової Ірини 
Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що судове засідання відбудеться 10.06.2020 р. о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, зал судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який народився 01.09.1959 
року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 1/3, 
кв.15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове 
засідання, яке відбудеться 10.06.2020 року о 10 годині 00 хвилин, 06.07.2020 
року о 10 год. 30 хв. та 07.08.2020 року о 10.30 год. в залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33,  для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відокрем-

лений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини повідомляє про 

розшук можливих спадкоємців Холодова Павла Андрійовича, 30 трав-

ня 1949 р.н., який помер 06 березня 2010 року. Просимо зацікавлених 

осіб у строк до 27 червня 2020 року звернутися до нотаріальної конто-

ри за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, №26. 

Повідомлення про ліквідацію
Усім зацікавленим особам та кредиторам

«ТОВ «ГРАНДЕУР» (ЄДРПОУ 41925850) (далі — Товариство) наступ-

ним повідомляє, що Учасником Товариства 30.04.2020 року прийнято 

рішення про ліквідацію Товариства в добровільному порядку (Рішення 

№30/04/20-01 від 30.04.2020 року). Строк для пред’явлення вимог кре-

диторів до 06.07.2020 року.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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4..9

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +14 +19 Черкаська +4 +9 +14 +19

Житомирська +4 +9 +10 +15 Кіровоградська +4 +9 +14 +19
Чернігівська +4 +9 +14 +19 Полтавська +5 +10 +14 +19
Сумська +4 +9 +14 +19 Дніпропетровська +5 +10 +15 +20
Закарпатська +5 +10 +14 +19 Одеська +7 +12 +17 +22
Рівненська +4 +9 +10 +15 Миколаївська +7 +12 +14 +19
Львівська +4 +9 +10 +15 Херсонська +7 +12 +16 +21
Івано-Франківська +4 +9 +10 +15 Запорізька +6 +11 +16 +21
Волинська +4 +9 +10 +15 Харківська +7 +12 +17 +22
Хмельницька +4 +9 +10 +15 Донецька +7 +12 +17 +22
Чернівецька +4 +9 +10 +15 Луганська +7 +12 +18 +23
Тернопільська +4 +9 +10 +15 Крим +7 +12 +16 +21
Вінницька +4 +9 +12 +17 Київ +6 +8 +16 +18

Укргiдрометцентр

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, 
фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 10.06.2020 року о 09-30 год. та 15.06.2020 року о 09-30 год. до Яки-
мівського районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Яки-
мівка, вул. Пушкіна, 25 тел.(06131)6-13-20) для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

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

Суддя Нестеренко Т.В.

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:

Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахун-

ково-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в  

АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на 

сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщен-

нях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 

09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, а саме:

зміни періоду для розрахунку зменшеного розміру комісії за обслуго-

вування рахунків та зміною періоду для розрахунку мінімального залиш-

ку на рахунку:

1. пункт 2.4.6. Правил доповнити та викласти у новій редакції:

«2.4.6. На мінімальний або фактичний залишок коштів на накопичу-

вальному Рахунку Клієнта (далі — «база нарахування») Банк нараховує 

проценти згідно з умовами Договору. Розмір процентів та база нараху-

вання визначаються Тарифами Банку, що містяться в Тарифному плані, 

на якому обслуговується Рахунок. Мінімальний залишок коштів визна-

чається як найменша сума коштів, що обліковувалась на накопичуваль-

ному Рахунку станом на кінець операційного дня в будь-який робочий 

день за період з останнього робочого дня попереднього місяця по пе-

редостанній робочий день поточного місяця (аналіз буде здійснюється 

за попередній день — зміна залишків за підсумками дня враховується). 

Мінімальний залишок коштів розраховується кожного місяця. Загальна 

сума мінімальних залишків у межах Договору визначається як сума мі-

німальних залишків на всіх накопичувальних Рахунках, відкритих у меж-

ах Договору. При цьому якщо накопичувальний Рахунок відкрито в іно-

земній валюті, розрахований мінімальний залишок на такому накопи-

чувальному Рахунку перераховується в національну валюту за курсом 

НБУ, встановленим на дату розрахунку такого мінімального залишку.»;

2. після абзацу 1 пункту 6.1.9. Правил доповнити та викласти абза-

ци у новій редакції:

«Базовий розмір щомісячної періодичної комісії за обслуговування 

Рахунків зазначається в Тарифах Банку. Розмір щомісячної комісії за 

обслуговування Рахунків зменшується в залежності від:

- загальної суми мінімальних залишків на накопичувальних Рахунках, 

відкритих у межах Договору,

- сумарного залишку на рахунках Клієнта для строкових депозитів 

станом на 18-00 передостаннього робочого дня поточного місяця, 

- від суми операцій з оплати товарів та послуг з використанням кар-

ток, 

- наявності розміщеного в Банку строкового депозиту з ненульовим 

залишком. 

Залишки рахунках для строкових депозитів в іноземній валюті пере-

раховуються в національну валюту за курсом НБУ станом на передос-

танній робочий день поточного місяця. 

Сума операцій з оплати товарів та послуг розраховується Банком в 

останній робочий день місяця. При цьому:

• Банк враховує тільки операції з оплати товарів та послуг, які були ві-

дображені та списані з карткових Рахунків Клієнта, відкритих у межах 

Договору, за період з останнього робочого дня попереднього місяця по 

передостанній робочий день поточного місяця;

• сума операцій з оплати товарів та послуг розраховується окремо 

для кожного карткового Рахунку, відкритого в межах Договору. Якщо 

картковий Рахунок відкрито в іноземній валюті, розрахована сума пе-

рераховується у національну валюту за курсом НБУ на дату розрахун-

ку такої суми. 

• загальну суму операцій з оплати товарів та послуг Банк зменшує на 

суму операцій повернення товарів та послуг, проведених відповідно до 

п.3.2.3.4. Правил за період з останнього робочого дня попереднього мі-

сяця по передостанній робочий день поточного місяця; загальна сума 

операцій з оплати товарів та послуг у межах Договору визначається як 

сума операцій з оплати товарів та послуг за всіма картковими Рахунка-

ми, відкритими в межах Договору.

Зменшений розмір щомісячної комісії не застосовується у разі обслу-

говування Рахунків Клієнта на умовах, що відрізняються від стандарт-

них умов (щодо розміру щомісячної періодичної комісії) згідно з чинни-

ми Тарифами, наприклад, у разі участі в акціях Банку (включаючи пер-

ший та останній місяці дії таких умов). Правила та порядок розрахунку 

зменшеного розміру щомісячної комісії за обслуговування Рахунків ви-

значається в Тарифах Банку.»;

3. застосування у пункті 3.2.3. Правил нумерації пунктів: «

3.2.3. Оплата товарів та послуг за допомогою картки.

3.2.3.1. При використанні картки для оплати товарів та послуг, Дер-

жатель до того, як підписати квитанцію про здійснення операції (чек), 

повинен перевірити правильність вказаної суми, валюти та дати опера-

ції. Підписуючи даний документ, Держатель визнає правильність вказа-

ної суми та доручає Банку списати кошти з карткового Рахунку. Держа-

тель повинен отримати одну копію оформленої квитанції (чека).

3.2.3.2. Торговельно-сервісні підприємства та заклади (торгові точ-

ки), які приймають до оплати картки, позначено наступними логотипа-

ми: Cirrus, Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron. 

3.2.3.3. Торгові точки, що приймають картки для оплати товарів чи 

послуг, мають право вимагати від Держателя пред`явлення паспорту чи 

іншого документу, що підтверджує особу, а також повідомлення інфор-

мації, що дозволяє ідентифікувати його як законного Держателя, а та-

кож введення ПІН-коду для проведення авторизації.

3.2.3.4. Якщо оплачений карткою товар або послугу повернено або 

не одержано в повному обсязі, Держатель самостійно повинен зверну-

тись в торгову точку, де було придбано товар або надана послуга. Пра-

цівник торгової точки виписує кредитовий чек/сліп (Credit Voucher) на 

суму поверненого товару/послуги. Банк зараховує на картковий Раху-

нок відповідну суму згідно із кредитовим чеком/сліпом в строки, вста-

новлені правилами МПС.

3.2.3.5. При неотриманні коштів по кредитовому чеку/сліпу протягом 

30 (тридцяти) днів з дня оформлення кредитового чеку/сліпа, Держа-

тель повинен повідомити про це Банк для врегулювання питання з тор-

говою фірмою та надати цей кредитовий чек/сліп.

3.2.3.6. При використанні картки для розрахунків слід керуватися 

«Правилами користування карткою при оплаті товарів та послуг у торго-

вельній мережі», «Правилами користування карткою при оплаті послуг в 

готелях» та «Правилами використання платіжної картки у мережі Інтер-

нет», які розміщені на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com.

3.2.3.7.При здійсненні Держателем оплати товарів та послуг у мере-

жі Інтернет, Банк, з метою підвищення безпеки проведення кожної опе-

рації, має право проводити додаткову ідентифікацію Держателя (з вико-

ристанням технології «3D Secure»).»;

4. У зв’язку із кадровими змінами у Банку вважати Правила підписа-

ними  Заступником  Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» — Начальни-

ком Юридичного департаменту Полянчук О.В.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 

офіційному друкованому виданні, а саме: 02.06.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил  є датa опублікування актуалі-

зованих Правил на офіційній веб-сторінці (веб-сайті) Банку в мережі  

Інтернет.

В. О. Голови Правління АТ «УКРСИББАНК»  Кашперук А. Б.
Оголошення про виклик до суду

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне про-
вадження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 
відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Льво-
вича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати  спеціальне судове про-
вадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  обвинувальний акт 
призначено до судового розгляду  у даному  кримінальному провадженні .       

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в су-
дові засідання  на 09 год. 00 хв. 16 червня 2020 року, 14 год. 00 хв. 22 червня 
2020 року  обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 
року народження, для розгляду вищезазначеного кримінального проваджен-
ня (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищого  антикорупційного су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя: Мойсак С.М.  
Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня №12018180000000 (номер провадження 1-кп/569/1084/19, справа 
№569/17374/19) про обвинувачення Шевчука Володимира Ярославовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 
28, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263,  
ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347-1, ч. 1 ст. 263 КК України, Мокринського Іго-
ря Вадимовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п.6, 11, 12, 13, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27, ч. 3 
ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347-1 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рогозін Святос-
лав Вікторович викликає обвинуваченого Шевчука Володимира Ярославо-
вича, 23.10.1971 р.н., громадянина України, уродженця м. Рівне, без визна-
ченого місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: м. 
Рівне, вул. В’ячеслава Чорновола, будинок 93 «з», квартира 37, Мокрин-
ського Ігоря Вадимовича, 23.01.1971 р.н., громадянина України, уроджен-
ця м. Рівне, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реє-
страція за адресою: м. Рівне, вул. Романа Шухевича, будинок 4, квартира 81 
у судове засідання, яке визначено судом та призначено до судового розгля-
ду на таку дату: 10 червня 2020 року о 15 год. 30 хв. та відбудеться в при-
міщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул.. Шкільна, 1) у залі судо-
вого засідання №1.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засі-

дання (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/134/2020) обвинуваченого Кон-

дратюк Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н., останнє відоме місце реє-

страції: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запоріжжя,  

вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваченого Остапенко Віталія Олек-

сандровича, 11.02.1964 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: 

м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 по кримінальному прова-

дженню № 12015000000000262 за обвинуваченням Кондратюка С.В., Оста-

пенка В.О. у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,  ч.2 ст.364 

КК України, яке відбудеться 12 червня 2020 року о 13-15 годині за адресою: 

м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-

ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються на-

лежним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А.В.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Сихівського районного суду м.Львова знаходиться кримі-

нальна справа № 464/2308/14-к про обвинувачення  Мялькіна Володимира 
Михайловича за ч.4 ст.19, ч.2 ст.17 та п.п. «а», «и», «і»  ст. 93 КК України  
(1960 року), ч.4 ст.19, ч.2 ст.17 та п.п. «а», «з», «и», «і» ст. 93 КК України 
(1960 року), ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 та п.п.6, 1, 9, 11, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України, 
ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 та п. п.6, 1, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст.115 КК України, ч.1 
ст.263 КК України, ч.1 ст.263 КК України. 

Ухвалою суду від 19 травня 2020 року винесено ухвалу здійснювати спеці-
альне судове провадження стосовно підсудного Мялькіна Володимира Ми-
хайловича.

На підставі вищевикладеного, викликаємо в попереднє судове засідання 
на 09.00 год. 09 червня 2020 року підсудного Мялькіна Володимира Михайло-
вича, 04.01.1965 р.н., для розгляду вищезазначеної кримінальної справи, яке 
відбудеться в приміщенні Сихівського районного суду м. Львова (м. Львів, 
вул. Чоловського, 2). 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження підсудний вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом. 

Головуючий Мичка Б.Р.
Судді Чорна С.З., Тімченко О.В.


	2_P1
	2_p2
	2_p3
	2_p4
	2_p5
	2_P6-7
	2_p8

