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  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 25 березня 2020 р. № 250 
Київ

Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів  

та заходів у системі охорони здоров’я
Відповідно до частини восьмої статті 23, частини другої статті 97, частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Ка-

бінет Міністрів України пОСтАнОвЛяє:
1. Затвердити порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення під-

тримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (далі — субвенція), що додаються.
2. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік у за-

гальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 1 757 557,2 тис. гривень шляхом:
1) зменшення обсягу видатків за бюджетними програмами:
2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» у сумі 1 584 588,6 тис. гривень;
2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» у сумі 172 968,6 тис. гривень;
2) збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» у сумі 1 757 557,2 тис. гривень.
3. Затвердити розподіл обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бю-

джетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» між місцевими бюджетами згідно з 
додатком.

4. Міністерству охорони здоров’я подати до 1 травня 2020 р. обласним та Київській міській державним адміністраціям реко-
мендації щодо упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенції.

5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, 

які фінансуються за рахунок субвенції, та вжити заходів для забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної пла-
ти працівникам таких закладів та нарахувань на неї і недопущення виникнення простроченої заборгованості із зазначених виплат 
до кінця поточного року;

у разі необхідності вжити заходів до планування та здійснення з місцевих бюджетів починаючи з 1 квітня 2020 р. оплати по-
точних видатків закладів охорони здоров’я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медич-
них гарантій з національною службою здоров’я;

здійснити у разі потреби розподіл видатків на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопре-
сином між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області;

здійснити протягом двох днів розподіл видатків на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спе-
ціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування 
населення, між обласним бюджетом та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області з метою недо-
пущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї. У десятиденний 
строк поінформувати про здійснений розподіл Міністерство охорони здоров’я і Міністерство фінансів.

6. Міністерству охорони здоров’я разом з національною службою здоров’я протягом трьох місяців провести аналіз вико-
нання програми державних гарантій медичного обслуговування населення, а також функціонування закладів у системі охорони 
здоров’я, які не долучені до програми медичних гарантій, та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення 
фінансового забезпечення та організації медичного обслуговування населення.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтВЕРДЖЕнО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 25 березня 2020 р. № 250

пОРяДОк тА УМОвИ  
надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

 закладів та заходів у системі охорони здоров’я
1. ці порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення під-

тримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (далі — субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ. Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються 

рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
3. Субвенція спрямовується на:
оплату поточних видатків закладів у системі охорони здоров’я, визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 

Бюджетного кодексу України;
фінансове забезпечення діяльності, пов’язаної з проведенням судово-психіатричної експертизи;
оплату поточних видатків патолого-анатомічних бюро;
оплату поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, що визначені у затвердженому МОЗ перелі-

ку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, на застосування примусових заходів медичного характеру;
забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 квітня 2020 р. 

по 30 вересня 2020 р.;
оплату поточних видатків на здійснення центрами громадського здоров’я (обласних, м. Києва) заходів, спрямованих на дотри-

мання здорового способу життя, та координації закладів охорони здоров’я щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, збе-
рігання та передачі медико-статистичної інформації;

підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) ме-
дичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, з метою недопущення виникнення за-
боргованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї.

4. Відповідні місцеві ради у разі необхідності додатково понад обсяги субвенції планують та здійснюють з місцевих бюджетів 
оплату видатків, визначених пунктом 3 цих порядку та умов, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих періодів, 
узятих на облік в органах Казначейства.

5. не допускається спрямування субвенції на:
оплату комунальних послуг, енергоносіїв та капітальних видатків;
закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою видатків, зазначених у пункті 3 цих порядку та 

умов;
здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з 

використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) обо-
ротні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Казначейство:
перераховує субвенцію відповідно до порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), поряд-
ку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

двічі на місяць перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом дер-
жавного бюджету, але не пізніше 10 та 25 числа кожного місяця.

8. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОЗ звіт про використання субвенції та коштів, 
спрямованих з місцевих бюджетів понад обсяг субвенції, в розрізі напрямів та закладів охорони здоров’я.

9. МОЗ подає щомісяця до 20 числа Мінфіну узагальнений звіт про використання субвенції та коштів, спрямованих з місцевих 
бюджетів понад обсяги субвенції, в розрізі місцевих бюджетів, напрямів та закладів.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та 
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2020 р. № 250
РОЗпОДіЛ 

обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» між місцевими бюджетами

назва місцевого бюджету адміністративно-те-
риторіальної одиниці

Усього, об-
сяг субвенції 
для місце-
вих бюдже-
тів (загаль-
ний фонд)

З них видатки на:

лікування хворих 
на цукровий діа-
бет інсуліном та 
нецукровий діа-
бет десмопреси-
ном (загальний 

фонд)

центри гро-
мадського 
здоров’я  
(облас-

ні, м. києва) 
(загальний 

фонд)

підтримку окремих закладів охо-
рони здоров’я, які надають вто-
ринну (спеціалізовану) та тре-
тинну (високоспеціалізовану) 
медичну допомогу за програ-

мою державних гарантій медич-
ного обслуговування населення 

(загальний фонд)
Обласний бюджет Вінницької області 109 939,3 25 534,2 7 023,4 16 041,8
Обласний бюджет Волинської області 67 008,2 16 074,8 4 660,1 6 277,2
Обласний бюджет Дніпропетровської області 319 041,9 64 273,6 14 432,6 109 140,5
Обласний бюджет Донецької області 154 496,5 32 481,9 8 591,4 41 371
Обласний бюджет Житомирської області 90 201,5 21 523,1 5 492,2 16 313,3
Обласний бюджет Закарпатської області 88 152,4 18 006,5 5 657 17 046,5
Обласний бюджет Запорізької області 115 798,9 29 173,4 7 678,1 14 554,7
Обласний бюджет Івано-Франківської області 104 790,8 19 811,8 6 181,1 25 944,1
Обласний бюджет Київської області 158 563,3 29 574,4 7 957,6 51 146

Обласний бюджет Кіровоградської області 80 097,9 19 049,9 4 256 21 099
Обласний бюджет Луганської області 66 377,3 12 578,5 3 079,3 24 894,7
Обласний бюджет Львівської області 206 354,1 37 797,1 11 351,8 62 002,7
Обласний бюджет Миколаївської області 79 343,1 16 221,1 5 091,1 12 083,9
Обласний бюджет Одеської області 187 913,6 39 205,5 10 713,9 48 141,2
Обласний бюджет полтавської області 103 991,9 22 408,2 6 303,5 21 298,7
Обласний бюджет Рівненської області 85 004 18 581,9 5 209,1 17 526,6
Обласний бюджет Сумської області 86 973,1 15 679,5 4 867,5 25 157,4
Обласний бюджет тернопільської області 73 039,5 15 844 4 707,6 13 007,6
Обласний бюджет Харківської області 233 951 42 651,9 12 043,1 78 256,2
Обласний бюджет Херсонської області 75 168,6 19 765,7 4 670,5 9 532
Обласний бюджет Хмельницької області 96 092,6 24 573,5 5 692,5 17 070,3
Обласний бюджет Черкаської області 96 146,7 26 608,3 5 429,9 18 570,6
Обласний бюджет Чернівецької області 68 844,1 18 000,9 4 070,6 12 633,9
Обласний бюджет Чернігівської області 89 351 19 766,7 4 526,9 26 076,5
Бюджет міста Києва 371 527,4 46 219,5 13 281,8 200 637
Усього 3 208 168,7 651 405,9 172 968,6 905 823,4.

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 1 квітня 2020 р. № 251 
Київ

Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної 
підтримки окремим категоріям населення у 2020 році

Кабінет Міністрів України пОСтАнОвЛяє:
1. Установити з 1 квітня 2020 р. особам, які отримують пенсію і яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний роз-

мір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомі-
сячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених зако-
нодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховуєть-
ся для обчислення пенсії за 2019 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли 80-річного віку після 1 квітня 2020 р., встановлю-
ється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку.

У разі коли після встановлення відповідно до цього пункту щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсійних виплат з ураху-
ванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати 
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за осо-
бливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом другим пункту 41 розділу XV «прикін-
цеві положення» зазначеного Закону, не досягає 2 600 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає 
до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.

2. Установити, що: 
1) у 2020 році перерахунок пенсій згідно з порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 

Закону України «про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 20 лютого 2019 р. № 124 «питання проведення індексації пенсій у 2019 році» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 
663), проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої спла-
чено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11;

2) у разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, зазначеного в цьому пункті, не досягає 100 гривень, встанов-
люється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії;

3) перерахунок пенсій, передбачений цим пунктом, проводиться з 1 травня 2020 року.
3. Установити, що з 1 травня 2020 р. в разі, коли щомісячний розмір  пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, до-

даткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Украї-
ною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 зазначеного Закону, не до-
сягає 2100 гривень, таким особам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується 
під час подальших перерахунків пенсії.

4. Фінансування виплат, передбачених абзацами першим і третім пункту 1, абзацом третім пункту 2 і пунктом 3 цієї постано-
ви, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передбачені за програмою 2506080 «Фінансове забезпечення ви-
плати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів пенсійного фонду».

5. Міністерству соціальної політики та пенсійному фонду України забезпечити проведення у квітні 2020 р. після внесення змін 
до Закону України «про Державний бюджет України на 2020 рік» виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативни-
ми наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
у сумі 1 000 гривень окремим категоріям населення з числа:

одержувачів пенсії, розмір пенсійних виплат у яких з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової 
допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших 
доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з їх числа, 
які одночасно з такою допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині 
померлого годувальника, передбачену Законом України «про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пен-
сію, та особам з інвалідністю»);

одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не на-

була права на пенсійну виплату.
6. Затвердити порядок виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1000 гривень окремим катего-
ріям населення, що додається.

7. Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України «про Державний бюджет Укра-
їни на 2020 рік» передбачити виділення Міністерству соціальної політики коштів для здійснення виплати одноразової грошо-
вої допомоги, передбаченої пунктом 5 цієї постанови, оплати послуг з її доставки та на покриття витрат акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» на підкріплення кас банку для забезпечення готівкою виплатних об’єктів акціонерного то-
вариства «Укрпошта».

8. Визнати такими, що втратили чинність з 1 травня 2020 р.:
пункт 31 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 «питання проведення індексації пенсій у 2019 році» 

(Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663);
пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 

червня 2019 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 54, ст. 1880).
9. пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій, передбачений пунктами 1—3 цієї постанови, за матеріалами 

пенсійних справ.
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2020 р. № 251
пОРяДОк  

виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення 

1. цей порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — одноразова грошова 
допомога), у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення з числа:

одержувачів пенсій, розмір пенсійних виплат у яких з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової 
допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших 
доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідніс-
тю з їх числа, які одночасно з допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомо-
гу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «про державну соціальну допомогу особам, які не мають пра-
ва на пенсію, та особам з інвалідністю»);

одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не на-

була права на пенсійну виплату.
2. Фінансування виплати одноразової грошової допомоги здійснюється:
Мінсоцполітики —  за пропозиціями структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального захисту населення) на підставі поданих 
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміні-
страцій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центрів з нарахування та здійснення соціальних 
виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі — структурні підрозділи 
з питань соціального захисту населення), в довільній формі та не пізніше трьох робочих днів з дня набрання чинності постано-
вою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної під-
тримки окремим категоріям населення у 2020 році» даних щодо кількості одержувачів відповідного виду соціальної допомоги;
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 +4 +8 +13 Черкаська -1 +4 +8 +13

Житомирська -2 +3 +8 +13 Кіровоградська -1 +4 +9 +14
Чернігівська -1 +4 +8 +13 Полтавська -1 +4 +9 +14
Сумська -1 +4 +8 +13 Дніпропетровська -1 +4 +10 +15
Закарпатська -1 +4 +9 +14 Одеська -1 +4 +11 +16
Рівненська -2 +3 +6 +11 Миколаївська -1 +4 +11 +16
Львівська -2 +3 +7 +12 Херсонська +2 -3 +11 +16
Івано-Франківська -2 +3 +7 +12 Запорізька +2 -3 +11 +16
Волинська -2 +3 +6 +11 Харківська -1 +4 +10 +15
Хмельницька -2 +3 +7 +12 Донецька -1 +4 +10 +15
Чернівецька -2 +3 +8 +13 Луганська -1 +4 +10 +15
Тернопільська -2 +3 +7 +12 Крим 0 +5 +9 +14
Вінницька -1 +4 +8 +13 Київ +2 +4  +10 +12

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
ВНОЧІ

8..13
-1..4

10..15
-1..4

9..14
-1..4

11..16
-1..4

7..12
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського ра-

йонного суду Луганської області (Луган-
ська область, смт Новоайдар, вул. Ми-
ру, буд. 38) знаходиться криміналь-
не провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000148 від 27.06.2017 року 
за обвинуваченням Фролова Вадима Вікто-
ровича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суд-
дів Новоайдарського районного суду Луган-
ської області ухвалено здійснення спеціаль-
ного судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду 
Луганської області Мартинюк В. Б. викликає 
обвинуваченого Фролова Вадима Вікторови-
ча, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Станично-Лу-
ганський район, с. Красна Талівка, вул. Про-
мениста, буд. 15, в судове засідання, яке від-
будеться 10.04.2020 року о 10-30 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не засто-
совано запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою, не прибув за викликом у су-
дове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має право по-
становити ухвалу про привід обвинуваченого 
та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення, в порядку передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України, та здійснити 
спеціальне судове провадження.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні Вищого антикорупційно-

го суду перебуває кримінальне проваджен-
ня, 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 Львови-
ча, 20.03.1975 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здій-
снювати спеціальне судове провадження 
стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія 
Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду 
від 10.12.2019  обвинувальний акт призна-
чено до судового розгляду у кримінальному 
провадженні. 

На підставі вищевикладеного, Вищий ан-
тикорупційний суд викликає в судові засі-
дання  на 09 год. 30 хв. 08 квітня 2020 року, 
09 год. 30 хв. 13 квітня 2020 року, 09 год. 30 
хв. 14 квітня 2020 року обвинуваченого Дья-
ченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 
року народження, для розгляду вищезазна-
ченого кримінального провадження (судове 
засідання відбудеться в приміщенні Вищого 
антикорупційного суду за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Головуючий суддя  Мойсак С.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО  

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Підозрюваний Баглай Вадим Мико-
лайович, 3 серпня 1974 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Слюсарна, 15-А, Вам 
необхідно з’явитися на 14 год. 00 хв. 7 
квітня 2020  року  в каб. № 309 слідчо-
го відділу 2-го управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях  до  старшого слідчого в ОВС Лима-
нюка О.П. за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсе-
на, 33, для відкриття та ознайомлення із 
матеріалами кримінального проваджен-
ня, вручення Вам письмового повідо-
млення про підозру, обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів у кримінально-
му провадженні  № 22019050000000057 
від 26.03.2019 за ч.1 ст. 258-3 КК України, 
у порядку ст. 290 КПК України при здій-
сненні спеціального досудового розсліду-
вання.

    У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають наслід-
ки, передбачені ст.139 КПК України.

В провадженні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/6358/18 за обвинуваченням 
Харченка Леоніда Володимировича, 
10.01.1972 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Харченка 
Леоніда Володимировича в підготовче су-
дове засідання на 10 квітня 2020 року о 09 
годині 15 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О.В.Стадченко

Краматорський міський суд Донецької 
області розглядає кримінальне прова-
дження №229/2744/16-к (провадження 
№1-кп/234/543/20) за обвинуваченням 
відносно Селіванова Андрія Володимиро-
вича за ч.1 ст. 258-3 КК України.

Викликається обвинувачений: Селіва-
нов Андрій Володимирович, 21.08.1977 
року народження, який зареєстрований 
у будинку 119 по вул. Одеська у м. Макі-
ївка Донецької області, на 09 квітня 2020 
року о 09-15 годині для участі у судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщен-
ні Краматорського міського суду Доне-
цької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21, каб. №18. 

Суддя О.М. Данелюк

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Тараненка Олександра 
Анатолійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст.258-
3 ч. 1 КК України, який викликається у су-
дове засідання для участі у розгляді спра-
ви, яке відбудеться 09.04.2020 року о 10-
30 годині, у приміщенні суду за адресою: 
пр. Металургів, 31, каб. 19, 23, м. Маріу-
поль, Донецька область.

Суддя С.В. Кулик
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового 

провадження у кримінальному провадженні за № 42014000000000071 за обвинуваченням Меденцева Пав-
ла Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,.

Відповідно до ухвали Вищого антикорупційого суду від 01.04.2020 року, судові засідання  06 квітня 2020 
року о 16:00 год. 07 квітня 2020 року о 16:00 год., 08 квітня 2020 року о 16:00 год., будуть здійснені дистан-
ційно у режимі відеоконференції з Приморським районним судом м.Одеси.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Коліуш О.Л., судді Ткаченко О.В., Шкодін Я.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ 
Дніпровський апеляційний суд викликає обвинуваченого Зейферта Павла Геннадійовича для участі у роз-

гляді кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора прокуратури Дніпропетровської об-
ласті Бєлянського В .В. на ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21 
січня 2020 року щодо Зейферта Павла Геннадійовича, який відбудеться в приміщенні Дніпровського апеля-
ційного суду за адресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро, 08 квітня 2020 року о 10.30 годині.

Разом з цим повідомляємо, що з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя Н.В. Коваленко

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Денисової Вікторії Вале-
ріївни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яка викликається для участі у 
розгляді кримінального провадження, яке 
відбудеться 10.04.2020 о 10-00 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д.В. Киян

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володи-
мира Миколайовича як обвинуваченого на 10 год. 15 хв., 10 квітня 2020 
року у справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича, 
24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону Украї-
ни № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України» ) за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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 О. Бірса

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваним Півоварову Василю Степановичу, 03.10.1952 р.н., зареєстрований за адре-

сою: вул. Лисичанська, 5а/36, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Друзю Дмитру Олек-
сандровичу, 10.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: вул. Курчатова, 10/191, м. Сєвє-
родонецьк, Луганська область, Балабі Андрію Олександровичу, 13.12.1973 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: вул. Курчатова, 23а/68, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, відпо-
відно до вимог ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися 07.04.2020 о 10.00, 
08.04.2020 о 10.00 та 09.04.2020 о 10.00 до Слідчого управління Головного управління На-
ціональної поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Вілєсова,1 до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бурлаченко А.В. 
для вручення повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч.2 ст.260, ч.1 ст.263, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.3 ст.146, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 
ст.438 КК України, по кримінальному провадженню № 12019130000000211, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженню.

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: організатори торгів:  

згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL3N016559-016589(18 лотів); GL3N016788
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 22.04.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/46928-asset-sell-id-
273128,46907-asset-sell-id-273051

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, Баркова Сергія Миколайовича, 
28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Владімірская, 35, у су-
дове засідання, яке проводитиметься в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 07 
квітня 2020 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: 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 Баркова С.М. в судове засідання, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Оголошення про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL3N016792,GL3N016795; GL5N017058-017061(4 лоти)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 22.04.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/46918-asset-sell-id-
273104,46913-asset-sell-id-273068

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:  
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL4N015723; GL4N015728; GL4N015730; GL3N016897
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 22.04.2020; 23.04.2020; 24.04.2020
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/46902-asset-sell-id-
273016,46891-asset-sell-id-272991, 46890-asset-sell-id-272990,46938-
asset-sell-id-273197

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні спеціального судового провадження на 
підставі ухвали суду від 08.08.2017 року, викликає 
в якості обвинуваченого Цибенка Романа Євгенови-
ча, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Пере-
можців, 25/57, за матеріалами кримінального прова-
дження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/46/20, на підставі 
обвинувального акту відносно Цибенко Р.Є. за ч. 2 ст. 
146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 
262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенко Р.Є. необхідно прибу-
ти до судового засідання, яке відбудеться 08 квітня 
2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області 
при здійсненні судового провадження, викликає в 
якості обвинуваченого Сикала Вадима Петровича, 
23.04.1976 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Раді-
щева буд. 29 а кв. 2, за матеріалами кримінально-
го провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, 
на підставі обвинувального акту відносно Сикала 
В.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибу-
ти до підготовчого судового засідання, яке відбу-
деться 10 квітня 2020 року об 11 год. 00 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обви-
нувачений вважається повідомленим про дату, час 
та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя В.В. Козюменська

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч.1 ст.258-3 КК України, Кравцова Ігоря Єв-
геновича, 07.08.1961 року народження, уроджен-
ця та жителя міста Слов’янськ вулиця Командир-
ська (колишня назва — Красних командирів) бу-
динок №44 Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 07 квітня 2020 року о 15 год. 30 хв. 
в залі судових засідань Тернопільського міськра-
йонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кот-
ляревського, 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 Кравцова І.Є. у 
судове засідання, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя  Л. Базан 
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