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  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 2 квітня 2020 р. № 255 
Київ

Про внесення змін до постанови  
кабінету Міністрів України  

від 11 березня 2020 р. № 211
Кабінет Міністрів україни ПОСтАнОвЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів україни від 11 березня 2020 р. № 211 «Про 

запобігання поширенню на території україни гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (офіційний вісник україни, 2020 р., № 23, 
ст. 896) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів україни від 16 бе-
резня 2020 р. № 215, від 20 березня 2020 р. № 242, від 25 березня 2020 р. № 239 та  
від 29 березня 2020 р. № 241, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 2 квітня 2020 р. № 255

ЗМінИ, 
що вносяться до постанови кабінету Міністрів України  

від 11 березня 2020 р. № 211
1. Назву і текст постанови викласти в такій редакції:

«Про запобігання поширенню на території україни  
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2
Відповідно до статті 29 Закону україни «Про захист населення від інфекційних хво-

роб» з метою запобігання поширенню на території україни гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), з урахуванням  
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів україни постановляє:

1. установити з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на всій території украї-
ни карантин.

2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
1) з 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів ін-

дивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виго-
товлених самостійно;

2) з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, 
крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 ро-
ків, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батька-
ми, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітні-
ми родичами дитини;

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу 
батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихова-
телів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;

4) відвідування закладів освіти її здобувачами;
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, 

крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;
6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення 
роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за умови за-
безпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

8) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зо-
крема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-роз-
важальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів 
культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспорт-
них засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засоба-
ми та виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабіліта-
ції, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням 
і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та те-
лекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, 
ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, в спеці-
алізованих магазинах, які обов’язково повинні мати прямі контракти з операторами 
зв’язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та від-
відувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не біль-
ше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання ін-
ших санітарних та протиепідемічних заходів;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових 
установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медич-
ної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, вете-
ринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, на-
дання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періо-
дичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сер-
тифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного обслуговуван-
ня реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення споживачів до 
Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та 
послуг доступу до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткуван-
ня, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштово-
го зв’язку, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпе-
чення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індиві-
дуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі ви-
готовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепіде-
мічних заходів;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчуван-
ня із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персона-
лу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захис-
ту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими са-

мостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та осо-

би в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

9) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у 
міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполу-
ченні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі 
маршрутного таксі, крім перевезення:

легковими автомобілями;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами пра-

цівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які за-
безпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання 
найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок 
та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури 
транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, 
об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за 
умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індиві-
дуального захисту в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною ха-
рактеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на 
цей транспортний засіб і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами 
Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідеміч-
них заходів;

працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечу-
ють охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважли-
віших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комуні-
кації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортно-
го забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів кри-
тичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забез-
печення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального за-
хисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 
самостійно, в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характерис-
тикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей тран-
спортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних за-
ходів в міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспорт-
ному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах;

10) перевезення пасажирів метрополітенами мм. Києва, Харкова і Дніпра;
11) перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішньо-

го сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому). Дозволяєть-
ся здійснення акціонерним товариством «українська залізниця» окремих пасажир-
ських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких прийма-
ється в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструкту-
ри, а також окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному сполучен-
ні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з 
Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ та адміністрацією 
Державної прикордонної служби;

12) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електрич-
ної енергії здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму 
споживання електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та 
водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств;

13) постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання при-
родного газу виробникам теплової та електричної енергії (припинення забезпечення 
споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу, неподання опе-
ратору газотранспортної системи номінацій/реномінацій на транспортування природ-
ного газу для задоволення потреб споживачів, зменшення періоду постачання в ін-
формаційній платформі оператора газотранспортної системи та/або надсилання до-
ручень на припинення (обмеження) транспортування/розподілу природного газу для 
споживачів або припинення газопостачання) незалежно від форми власності, уста-
новивши, що на період встановлення карантину акціонерне товариство «Національ-
на акціонерна компанія «Нафтогаз україни» зобов’язане на умовах та у порядку, пе-
редбачених Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціо-
нування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів укра-
їни від 19 жовтня 2018 р. № 867 (офіційний вісник україни, 2018 р., № 98, ст. 3226):

укласти договір постачання природного газу з виробником теплової та електрич-
ної енергії незалежно від форми власності, який звернувся з пропозицією укладення 
договору постачання природного газу, з дотриманням вимог законодавства;

здійснювати постачання природного газу виробникам теплової та електричної 
енергії незалежно від стану виконання умов щодо розрахунків, передбачених пунк-
том 11 зазначеного Положення, за умови наявності укладених належним чином до-
говорів постачання природного газу з такими виробниками теплової та електрич-
ної енергії;

включити в реєстр споживачів Компанії на інформаційній платформі оператора 
газотранспортної системи виробників теплової та електричної енергії, з якими укла-
дені належним чином договори постачання природного газу;

14) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціально-
го захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадя-
ни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими ін-
телектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соці-
альні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закла-
дів, які надають послуги екстрено (кризово);

15) відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без грома-
дянства, які незаконно перебувають в україні, та пунктів тимчасового розміщення 
біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких 
пунктах;

16) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус;

17) самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).
3. Дозволити фізичним особам — підприємцям та фізичним особам, які прова-

дять незалежну професійну діяльність, тимчасово, на період карантину, вести облік 
доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), 
якщо ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, 
за умови подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг об-
ліку доходів), до яких внесені дані про доходи та витрати, отримані (здійснені) ними 
протягом карантину, для реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців 
з дня прийняття рішення про відміну карантину.

4. Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є:
особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які перебували у засобах 

індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 
та не потребують госпіталізації;

особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані 
з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної 
інфраструктури.

Лікуючий лікар хворого або особи з підозрою на інфікування COVID-19 визначає 
строк самоізоляції на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Пра-
цівники державних установ Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного про-
філю визначають персональний перелік осіб, які потребують самоізоляції у зв’язку 
з контактом з хворим на COVID-19 та вносять інформацію до відповідних інформа-
ційних систем.

у разі призначення зобов’язання щодо самоізоляції:
особа зазначає місце своєї самоізоляції та інформацію про засоби зв’язку (номер 

телефону), короткі відомості про стан здоров’я та хронічні захворювання на час са-
моізоляції (за згодою особи);

повідомляється, що за надання неправдивих відомостей про місце своєї самоізо-
ляції, інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму самоізоляції особу буде 
притягнуто до адміністративної відповідальності, а у випадку порушення режиму са-
моізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, до кри-
мінальної відповідальності.

До відповідних інформаційних систем (зокрема до мобільного додатка Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг) вноситься інформація про прізвище, 
ім’я, по батькові особи, дату її народження, місце самоізоляції та засоби зв’язку (но-
мер телефону), чи особа проживає сама, чи є можливість піклування про неї іншими 
особами в період самоізоляції. За згодою особи також вносяться короткі відомості 
про хронічні захворювання та стан здоров’я на час самоізоляції.

особи, які потребують самоізоляції, можуть внести самостійно інформацію до мо-
більного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг за умови на-
явності технічної можливості.

особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначено-
му ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з 
якими спільно проживають.

особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заяви-
ли про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими 
особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засоба-
ми гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не 
більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів інди-
відуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.

Переміщення осіб, які не досягли 14 років, здійснюється у супроводі батьків, уси-
новлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших 
осіб відповідно до закону за умови дотриманням вимог, визначених цим пунктом.

особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заяви-
ли про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими 
особами, дозволяється двічі на день вигул домашніх тварин.

у невідкладних станах особа, яка перебуває на самоізоляції, звертається за екс-
треною медичною допомогою.

Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється працівниками Наці-
ональної поліції та Національної гвардії, працівниками державних установ Міністер-
ства охорони здоров’я епідеміологічного профілю, уповноваженими органами місце-
вого самоврядування посадовими особами, у тому числі з використанням мобільно-
го додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

5. установити, що обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які ви-
значаються обласними, Київською міською державними адміністраціями, підляга-
ють:

особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора (ізолятора) у 
зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;

особи, які двічі порушили умови самоізоляції (крім осіб, визначених абзацом чет-
вертим пункту 4 цієї постанови);

особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та від-
мовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря;

особи, які здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є працівника-
ми дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, пред-
ставництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в україні, та чле-
нів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпа-
жів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, як-
що немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою);

особи, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луган-
ській областях, автономної Республіки Крим і м. севастополя через контрольні пунк-
ти в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (крім співробітників Мі-
сії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в україні 
дипломатичних місій, зокрема тих, які провадять моніторинг ситуації та доставку гу-
манітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій та Луганській областях, автономної Республіки Крим і м. севастополя, 
якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою).

Перелік осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських 
установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в україні, осіб, 
що належать до дипломатичного корпусу, акредитованого в україні, інших відповід-
них осіб міжнародних організацій, які не підлягають обов’язковій госпіталізації до об-
серваторів (ізоляторів), визначається Міністерством закордонних справ.

строк обсервації становить 14 днів.
Діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації до обсерватора (ізолятора) 

разом з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних бать-
ків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону.

Госпіталізація до обсерваторів та/або ізоляторів осіб, визначених у цьому пункті, 
забезпечується в межах компетенції Міністерством інфраструктури, Міністерством 
розвитку громад та територій і Міністерством охорони здоров’я.

особа, яка має ознаки захворювання на COVID-19, підлягає  обов’язковому медич-
ному огляду, за результатами якого може бути направлена на самоізоляцію. 

6. Національна поліція здійснює супроводження транспортних засобів, а також 
аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки під час транспортування організо-
ваних груп людей (більше ніж 40 осіб) до обсерваторів (ізоляторів).

7. Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня 2020 р. розробити електро-
нний сервіс з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг для можливості проведення моніторингу щодо додержання са-
моізоляції та/або обсервації (ізоляції) особами, зазначеними в пунктах 4 і 5 цієї по-
станови, за наявності згоди відповідної особи.

Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг, інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 +8 +13 Черкаська 0 -5 +8 +13

Житомирська 0 -5 +8 +13 Кіровоградська +1 -4 +9 +14
Чернігівська -1 -6 +7 +12 Полтавська 0 -5 +7 +12
Сумська 0 -5 +6 +11 Дніпропетровська +1 -4 +9 +14
Закарпатська -1 +4 +12 +17 Одеська +1 +6 +11 +16
Рівненська 0 -5 +8 +13 Миколаївська 0 +5 +10 +15
Львівська 0 -5 +9 +14 Херсонська +1 +6 +11 +16
Івано-Франківська 0 -5 +8 +13 Запорізька 0 +5 +10 +15
Волинська +1 -4 +8 +13 Харківська +1 -4 +7 +12
Хмельницька -1 -6 +8 +13 Донецька -1 +4 +9 +14
Чернівецька +1 -4 +7 +12 Луганська +2 -3 +8 +13
Тернопільська 0 -5 +8 +13 Крим 0 +5 +11 +16
Вінницька +1 -4 +10 +15 Київ 0 -2  +8 +10

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

8..13
0..-5

8..13
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1..-4

11..16
0..-5

8..13
0..-5

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ОГОЛОШЕННЯ    ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      

Інформаційне повідомлення 

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

вил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково — ка
сового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКР
СИББАНК» (далі  Правила), які розміщені для ознайомлення на сай
ті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях 
установ АТ «УКРСИББАНК», та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» 
№ 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, 
наступних змін, а саме:

1. Доповнити п. 3.2.1. Розділу 3 Правил другим абзацом у наступ
ній редакції:

«Тимчасово з метою виконання законодавчих вимог та рекоменда
цій НБУ щодо запобігання поширенню на території України коронаві
русу COVID19 для карток, строк дії яких, що зазначений згідно умов 
абзацу першого цього пункту Правил, закінчується відповідно у пері
од з 01.03.2020 р. до 31.05.2020 р. включно, вважається продовженим 
до 30.06.2020 р. включно, якщо Клієнт протягом 2 (двох) календарних 
днів, з дати отримання інформаційного повідомлення або повідомлен
ня на сайті Банку про проводження строку дії картки на свій персональ
ний безпечний номер мобільного телефону, не звернувся в Банк з за
питом щодо блокування картки. При цьому, за такої карткою, можли
ве здійснення тільки таких операцій як операції з оплати вартості това
рів і послуг  в платіжних терміналах торговельної мережі та/або отри
мання коштів у готівковій формі через банківські автомати банків. Тоб
то, якщо строк дії картки, вказаний на її лицьовій стороні, закінчується 
у будьяку з дат березня, квітня або травня місяця 2020 року, то, з ура
хуванням умов, встановлених цим абзацом Правил, строк дії картки для 
здійснення зазначених в цьому пункті Правил операцій вважається про
довженим до 30.06.2020 р. включно, за умови відсутності відповідно
го звернення Клієнта до Банку будьяким доступним способом з клопо
танням про блокування картки без продовження строку.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 04.04.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил  є 04.04.2020 р.
Заступник Голови Правління —  

 Начальник Юридичного департаменту О. В. Полянчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  

при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, необхідно з’явитися 
09 квітня 2020 року об 11:00 годині до слідчого відділу ГУ СБУ в Ав
тономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчо
го Потапського О.А. (м. Херсон, вул. Перекопська, 5), або проку
рора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Яриш С.Ю.,  
(м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3й поверх) для ознайомлення 
із матеріалами кримінального провадження, вручення повідомлень 
про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 
290 КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та процесу
альних дій при здійсненні спеціального досудового розслідування:

— Кудряшов Петро Якович, 24.08.1947 р.н., громадянин України, 
який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, проспект 
Жовтневої Революції, 22/13, кв. 22, у кримінальному провадженні                                              
№ 22018011000000010 від 21.02.2018 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— Золотухін Леонід Якович, 05.02.1961 р.н., громадянин України, 
який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Ре
вякіна, 49, у кримінальному провадженні № 22020011000000007 від 
03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— Чекмезов Володимир Ілліч, 24.05.1951 р.н., громадянин Укра
їни, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, про
спект Генерала Острякова, 99 кв. 24, у кримінальному проваджен
ні № 22020011000000011 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— Шестов Сергій Миколайович, 01.02.1961 року народження, 
громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна,                                 
м. Севастополь, вул. М. Музики, 94а, у кримінальному провадженні                       
№ 22020011000000013 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Миколаївські  
атовці збудують 
теплицю

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. Сільськогосподарський обслуговуючий ко-
оператив «ОБЕРІГ-Агро», який створили учасники бойових 
дій на Донбасі з Миколаївської області, отримає допомогу 
від Канади на будівництво теплиці та лінії для брикетування. 

Захисники України і члени родин загиблих воїнів з До-
манівської й Мостівської ОТГ Миколаївської області 
об’єднались у кооператив, щоб заробляти на життя і ма-
ти змогу підтримувати родичів загиблих на війні на Донба-
сі. У створенні об’єднання їм допомогли консультанти Фон-
ду «ЛАСКА» — партнера Українського проєкту бізнес-роз-
витку плодоовочівництва (UHBDP) у Миколаївській облас-
ті, який фінансує міністерство закордонних справ Канади, 
співфінансує та реалізує Менонітська асоціація економічно-
го розвитку (MEDA).

У березні 2020-го проєкт розвитку кооперативу «ОБЕ-
РІГ-Агро» виграв грант, і протягом цього року підприємство 
отримає кошти від канадських інвесторів. 

«Для нас будівництво теплиці та лінії для брикетування — 
це насамперед створення робочих місць, зайнятість жителів 
району, впевненість у завтрашньому дні. Наш регіон кри-
зовий, у нас великий дефіцит робочих місць, — каже керів-
ник СОК «ОБЕРІГ-Агро» Володимир Федоренко. — Ми пла-
нуємо вирощувати помідори, огірки та зелень і наповнюва-
ти місцевий ринок вітчизняною продукцією, бо нині в нас на 
прилавках переважно турецькі овочі».  

У кооперативі 18 учасників та учасниць, 12 з яких брали 
участь у бойових діях, двоє з них мають інвалідність. Чле-
ни кооперативу планують виробляти брикети для всіх ви-
дів твердопаливних котлів і печей із відходів сільськогоспо-
дарського виробництва. Уже є попередні домовленості що-
до придбання сировини. Ринки збуту також є. Брикети го-
тові купувати  школи, дитячі садочки, медичні амбулаторії. 
Частину продукції члени кооперативу планують передава-
ти сім’ям загиблих добровольців та учасників бойових дій. 

«Проєкт спрямовано на надання життєздатних варіантів 
бізнесу й нарощування економічного потенціалу учасників 
бойових дій та їхніх родин, доки вони не стануть на ноги», 
— пояснив мету проєкту його координатор Володимир Тер-
новський.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Галунка Олександр Олексійович, 23.05.1996 ро
ку народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Слов’янський район, м. Миколаївка,  вул. Островського, 16, кв.6, Вам 
необхідно з’явитися на 14 год. 00 хв. 10 квітня 2020 року  в каб. № 309 
слідчого відділу 2го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  до  старшого 
слідчого в ОВС Лиманюка О.П. за адресою: Донецька область, м. Ма
ріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для відкриття та ознайомлен
ня із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам письмо
вого повідомлення про підозру, обвинувального акту та реєстру ма
теріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22019050000000217, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз
слідувань 02.10.2019 за ч. 1 ст. 2583 КК України, у порядку ст. 290 КПК 
України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

    У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик на
стають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об

ласті (84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить
ся кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1кп/243/569/2020) за обвинуваченням Балти Юлія Івановича, у вчи
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2583 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаус-
това Т.А. викликає обвинуваченого Балту Юлія Івановича, який зареє
стрований за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Вє
лесова, 7а/65, у судові засідання, які відбудуться 10 квітня 2020 року 
об 1145 год., 24 квітня 2020 року о 1245 год., 14 травня 2020 року о 
1255 год. у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

СПРАВА «ГЕРАСІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF GERASIN v. UKRAINE)

(заява № 49614/18)
Стислий виклад рішення від 06 лютого 2020 року

Під час тримання під вартою заявник страждав на серйозні захворювання, які 
впливали на його повсякденну діяльність.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво
бод (далі — Конвенція) на  ненадання йому належної медичної допомоги під час 
тримання під вартою.

Розглянувши скаргу заявника та пославшись на свою попередню практику у 
справах проти України, Європейський суд підкреслив, що медична допомога, яка 
надається в установах виконання покарань, має бути належною та відповідати то
му рівню допомоги, яку державні органи зобов’язалися надавати для всього на
селення. Беручи до уваги свою практику з цього питання Європейський суд дій
шов висновку, що у цій справі заявник не отримав вичерпної та належної медич
ної допомоги під час тримання під вартою, і констатував порушення статті 3 Кон
венції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з 

неналежною медичною допомогою під час тримання під вартою;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держававідповідач повинна сплатити заявнику су

ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну ва
люту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку 
на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмі
рі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в 
період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «ЗАКУТНІЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF ZAKUTNIY v. UKRAINE)

(заява № 17843/19)
Стислий виклад рішення від 06 лютого 2020 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник 
скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість криміналь
ного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного за
собу юридичного захисту.

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінального прова
дження у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного стро
ку», а у заявника не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з 
його скаргою. Посилаючись, зокрема, на рішення у справі «Меріт проти Укра
їни» (Merit v. Ukraine, заява № 66561/01, від 30 березня 2004 року) Європей
ський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятою;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінального провадження;
3. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держававідповідач повинна сплатити заявнику су

му, зазначену у таблиці в додатку, яка має бути конвертована в національну ва
люту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра
хунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка дія
тиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «МЕШТЕШУГ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF MESHTESHUG v. UKRAINE)

(заява № 52826/18)
Стислий виклад рішення від 06 лютого 2020 року

На момент подання заяви до Європейського суду заявник тримався під вартою 
у державній установі «Одеська установа виконання покарань (№ 21)». 

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник 
скаржився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основопо
ложних свобод (далі – Конвенція) на неналежні умови тримання його під вар
тою та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич
ного захисту.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд нагадав, що під час встанов
лення, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні стат
ті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже 
впливовим чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукуп
ності з іншими недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, зокре
ма рішення у справі «Мельник проти України», Європейський суд дійшов висно
вку, що умови тримання заявника під вартою були неналежними і у нього не бу
ло ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами, та конста
тував порушення статей 3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держававідповідач повинна сплатити заявнику су

му, зазначену у таблиці в додатку, яка мають бути конвертована в національну ва
люту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра
хунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка дія
тиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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