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  ЗаКОН УКраЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України  
про адміністративні правопорушення  

щодо штрафних балів
Верховна рада України ПОСтанОвЛяє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної ради Урср, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) пункт 21 частини першої статті 24, частину другу статті 27 і статтю 271 виклю-

чити;
2) в абзаці другому частин першої та другої статті 122 слова і цифри «або 50 

штрафних балів» виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 квітня 2020 року
№ 566-IX

  КаБІНеТ МІНІсТрІВ УКраЇНИ
ПОсТаНОВа 

від 6 травня 2020 р. № 335 
Київ

Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗаТВердЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 травня 2020 р. № 335

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 247 «Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті Міністерству культури, молоді та спорту за деякими програмами» (Офіційний ві-
сник України, 2011 р., № 20, ст. 825; 2012 р., № 38, ст. 1420; 2014 р., № 98, ст. 2845;  
2020 р., № 22, ст. 804):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова «Міністерству культури, мо-
лоді та спорту» замінити словами «Міністерству культури та інформаційної політики»;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мініс-
терству культури, молоді та спорту за деякими програмами, затвердженому зазна-
ченою постановою:

у назві Порядку слова «Міністерству культури, молоді та спорту» замінити слова-
ми «Міністерству культури та інформаційної політики»;

у тексті Порядку слово «МКМс» замінити словом «МКІП».
2. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для надання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення 
і реалізації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнен-
ня у галузі кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 березня 2013 р. № 172 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 773; 2020 р.,  
№ 22, ст. 804), слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

3. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для державної підтримки діячів культури і мистецтва, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 178 (Офіційний вісник України, 
2013 р., № 23, ст. 779; 2018 р., № 29, ст. 1032; 2020 р., № 22, ст. 804), слово «МКМс» 
замінити словом «МКІП».

4. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для надання фінансової підтримки державному підприємству «Кримський дім», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 154 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 796; 2020 р., № 22, ст. 804), слово 
«МКМс» замінити словом «МКІП».

5. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збе-
реження національної пам’яті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 5 травня 2015 р. № 421 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1596;  
2020 р., № 22, ст. 804), слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

6. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 р. № 772 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2667; 2018 р., № 22, ст. 735; 2020 р.,  
№ 10, ст. 375), слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

7. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, 
оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової під-
тримки системи державного іномовлення України, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915 (Офіційний вісник України,  
2015 р., № 91, ст. 3086; 2016 р., № 12, ст. 516; 2017 р., № 22, ст. 604; 2020 р., № 10, 
ст. 375), слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

8. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна сус-
пільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 січня 2017 р. № 30 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, ст. 339; 
2020 р., № 24, ст. 923), слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

9. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для будівництва об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 147 (Офіційний 
вісник України, 2018 р., № 23, ст. 776, № 46, ст. 1607; 2018 р., № 46, ст. 1607; 2020 р., 
№ 22, ст. 804), слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

10. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охо-
рони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, 
державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав націо-
нальних меншин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квіт-
ня 2018 р. № 338 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 39, ст. 1373; 2020 р., № 22,  
ст. 804), слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

11. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для державної підтримки кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 квітня 2018 р. № 339 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40,  
ст. 1404; 2020 р., № 10, ст. 386), слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

12. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 414 (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1569; 2019 р., № 21, ст. 712), слово «Мін-
культури» замінити словом «МКІП».

13. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спряму-
вання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р.  
№ 429 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1603; 2019 р., № 88, ст. 2942), 
слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

14. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Україн-
ському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації укра-
їнської літератури у світі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
12 червня 2019 р. № 638 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 59, ст. 2023, № 88, 
ст. 2942):

1) у пункті 1 цифри «1801560» виключити;
2) у тексті Порядку слово «МКМс» замінити словом «МКІП».

  КаБІНеТ МІНІсТрІВ УКраЇНИ
ПОсТаНОВа 

від 29 квітня 2020 р. № 345 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту 
щодо забезпечення безперервного надання 
кваліфікованих електронних довірчих послуг 

у разі заміни надавача таких послуг
Відповідно до статті 6 Закону України «Про електронні довірчі послуги», пункту 2 

розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 22 березня 2018 р. № 2362-VIII 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охоро-
ни навколишнього природного середовища» та з метою забезпечення безперерв-
ного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Кабінет Міністрів Укра-
їни ПОСтанОвЛяє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністер-
ства юстиції стосовно реалізації до 15 квітня 2022 р. експериментального проекту 
щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих 
послуг у разі заміни надавача таких послуг (далі — експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок проведення експериментального проекту щодо забезпе-
чення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі за-
міни надавача таких послуг, що додається.

3. Міністерству цифрової трансформації та Міністерству юстиції протягом місяця 
з дня набрання чинності цією постановою забезпечити виконання учасниками експе-
риментального проекту необхідних заходів для реалізації експериментального про-
екту, в тому числі для забезпечення державним підприємством «дІЯ» безперервно-
го надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких 
послуг — державного підприємства «Національні інформаційні системи».

4. Визначити, що учасниками експериментального проекту є державне підприєм-
ство «Національні інформаційні системи», що належить до сфери управління Мініс-
терства юстиції, та державне підприємство «дІЯ», що належить до сфери управління 
Міністерства цифрової трансформації.

5. Міністерству цифрової трансформації: 

подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експеримен-
тального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати; 

оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на влас-
ному офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті центрального засвідчувального 
органу; 

за результатами реалізації експериментального проекту подати пропозиції щодо 
доцільності внесення змін до актів законодавства, зокрема до Закону України «Про 
електронні довірчі послуги», в частині врегулювання відносин щодо передачі прав і 
обов’язків кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за договорами та 
у разі іншого правонаступництва.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗаТВердЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2020 р. № 345

ПОряДОК 
проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного 
надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача  

таких послуг
1. Цей Порядок визначає особливості набуття та припинення статусу кваліфікова-

ного надавача електронних довірчих послуг у рамках проведення експерименталь-
ного проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електро-
нних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг (далі — експерименталь-
ний проект).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному ко-
дексі України та Законі України «Про електронні довірчі послуги».

3. Під час проведення експериментального проекту юридичні особи публічного 
права, які є учасниками експериментального проекту відповідно до цього Порядку, 
керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та по-
становами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

4. Мін’юст та Мінцифри за спільною згодою приймають рішення про передачу із 
сфери управління Мін’юсту закріпленого за державним підприємством «Національ-
ні інформаційні системи» програмно-технічного комплексу та інших засобів, які вхо-
дять до інформаційно- телекомунікаційної системи, що забезпечує виконання зазна-
ченим підприємством функцій, пов’язаних з наданням кваліфікованих електронних 
довірчих послуг, до сфери управління Мінцифри із закріпленням зазначеного майна 
за державним підприємством «дІЯ» (далі — рішення про передачу майна).

5. Мінцифри і державне підприємство «дІЯ» забезпечують цільове використання 
зазначеного у пункті 4 цього Порядку майна з метою набуття державним підприєм-
ством «дІЯ» відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» статусу 
кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

6. рішення про передачу майна не призводить до вжиття заходів, передбачених 
статтею 31 Закону України «Про електронні довірчі послуги», та є підставою для вчи-
нення публічного договору про заміну державним підприємством «дІЯ» кваліфіко-
ваного надавача електронних довірчих послуг за договорами, укладеними держав-
ним підприємством «Національні інформаційні системи» як кваліфікованим нада-
вачем електронних довірчих послуг «аЦсК органів юстиції України» (далі — публіч-
ний договір).

Після прийняття рішення про передачу майна учасники експериментального про-
екту забезпечують:

неухильне дотримання прав і законних інтересів користувачів електронних до-
вірчих послуг за договорами, укладеними державним підприємством «Національні 
інформаційні системи» як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг 
«аЦсК органів юстиції України» (далі — користувачі);

розміщення на офіційних веб-сайтах державного підприємства «Національні ін-
формаційні системи» і державного підприємства «дІЯ» та надсилання користувачам 
засобами електронного зв’язку публічного договору, вичерпної та достовірної інфор-
мації про заміну кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, інформації 
про підстави та порядок подальшого надання кваліфікованих електронних довірчих 
послуг, а також про право користувачів відмовитися від вчинення публічного догово-
ру та наслідки реалізації такого права.

Користувач має право протягом п’яти робочих днів з дня розміщення публічно-
го договору на офіційних веб-сайтах учасників експериментального проекту відмо-
витися від вчинення публічного договору шляхом подання державному підприєм-
ству «Національні інформаційні системи» відповідної письмової заяви. Неподання 
користувачем такої заяви протягом зазначеного строку відповідно до частини тре-
тьої статті 205 Цивільного кодексу України є вираженням його волі до вчинення пу-
блічного договору шляхом мовчання. датою вчинення публічного договору з корис-
тувачами, які не подали заяви про відмову від його вчинення, є десятий робочий день 
з дня розміщення публічного договору на офіційних веб-сайтах учасників експери-
ментального проекту.

Подання користувачем заяви про відмову від вчинення публічного договору при-
зводить до припинення надання державним підприємством «Національні інформа-
ційні системи» відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг, повернен-
ня користувачу сплачених ним коштів у частині не наданих послуг, а також вчинен-
ня дій, передбачених частиною одинадцятою статті 31 Закону України «Про електро-
нні довірчі послуги».

7. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що були сформовані державним 
підприємством «Національні інформаційні системи» та щодо яких користувачами не 
подано заяви про відмову від вчинення публічного договору, не підлягають скасуван-
ню з підстав припинення надання державним підприємством «Національні інформа-
ційні системи» кваліфікованих електронних довірчих послуг, передаються держав-
ному підприємству «дІЯ» без зміни їх статусу на момент передачі і надалі обслугову-
ються державним підприємством «дІЯ» згідно з публічним договором.

документи, на підставі яких користувачам надавалися кваліфіковані електронні 
довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані кваліфіковані 
сертифікати відкритих ключів, усі сформовані кваліфіковані сертифікати відкритих 
ключів, а також реєстри сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів 
підлягають передачі державному підприємству «дІЯ», що забезпечує:

довгострокове збереження юридичної сили кваліфікованих електронних підписів 
та печаток, створених для пов’язаних з ними електронних даних користувачів, шля-
хом забезпечення можливості їх перевірки;

безперервне отримання користувачами електронних довірчих послуг на весь пе-
ріод чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які зберігаються у про-
грамно-технічному комплексі на момент його передачі;

захист персональних даних користувачів електронних довірчих послуг відповід-
но до вимог законодавства.

8. Припинення державним підприємством «Національні інформаційні системи» 
надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що зазначені у довірчому 
списку, та набуття державним підприємтсвом «дІЯ» статусу кваліфікованого нада-
вача електронних довірчих послуг здійснюється шляхом внесення змін до зазначе-
ного списку шляхом заміни відомостей про державне підприємство «Національні ін-
формаційні системи» (місцезнаходження, контактна інформація, найменування та 
семантичне позначення юридичної особи кваліфікованого надавача електронних до-
вірчих послуг) відповідними відомостями про державне підприємство «дІЯ».

Центральний засвідчувальний орган вносить відповідні зміни до довірчого спис-
ку в одноденний строк з дня отримання заяв державного підприємства «Національ-
ні інформаційні системи» та державного підприємства «дІЯ» про внесення змін до 
довірчого списку та їх копій в електронній формі, документів державного підприєм-
ства «дІЯ», передбачених пунктами 2—10 частини другої статті 30 Закону України 
«Про електронні довірчі послуги», а також інформації про забезпечення державним 
підприємством «дІЯ» виконання вимог щодо захисту інформації в інформаційно-те-
лекомунікаційній системі, яка використовуватиметься для надання кваліфікованих 
електронних довірчих послуг, у рамках комплексної системи захисту інформації, на 
яку виданий атестат відповідності.

Для кого  
ПЛР-тестування  
буде безкоштовним?

Відділ новин  
«Урядового кур’єра»

РОЗ’ЯСНЕННЯ. Зважаючи на велику кількість запи-
тань щодо можливості безкоштовного проведення ПЛР-
тестування, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під 
час традиційного онлайн-брифінгу роз’яснив сьогодні, що 
обов’язкове безкоштовне тестування проводять особам із 
симптомами коронавірусної хвороби COVID-19, контактним 
особам, усім медичним працівникам, які працюють із хвори-
ми на коронавірус (тестування — раз на п’ять днів), праців-
никам Національної поліції, Національної гвардії, усім хворим 
на пневмонію незалежно від перебігу цієї хвороби й симпто-
матики.

«Тобто є чіткий перелік. У разі бажання інших осіб за влас-
ним бажанням пройти ПЛР-тестування, не маючи ознак хво-
роби та не будучи контактною особою, — це не передбачено 
алгоритмом щодо безкоштовного проведення тестування», 
— уточнив міністр.

Максим Степанов також прокоментував ухвалений мину-
лого тижня закон щодо протидії коронавірусу. За його слова-
ми, МОЗ завжди підтримує ініціативи, спрямовані на захист 
медичних працівників.«Ми підтримуємо підвищення соціаль-
них стандартів для медичного персоналу, щодо страхування. 
Але треба визначитися з джерелом фінансового забезпечен-
ня. Водночас деякі пункти закону вже впроваджено. Це і тес-
тування медичних працівників, які працюють з хворими на ко-
ронавірус, і тестування правоохоронців», — зауважив міністр.

Говорив очільник МОЗ і про те, що з 11 травня карантин по-
слаблено на всій території країни, але на місцях є змога поси-
лювати карантин у разі потреби.

«Вже є приклади посилення заходів. Наприклад, у Києві не 
відкриваються торговельно-розважальні центри, або в Черні-
вецькій області не працюватимуть салони краси. Це і є еле-
ментами адаптивного карантину. Ми постійно на зв’язку з ор-
ганами місцевого самоврядування, які й впроваджують поси-
лення карантинних заходів», — зазначив міністр.

У Міжнародний день медсестри та медичного брата Мак-
сим Степанов від щирого серця привітав людей, без яких лі-
карі ніколи б не впоралися з хворобами. «Дякую за ваше ве-
лике серце», — наголосив він.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +13 +18 Черкаська +3 +8 +18 +23
Житомирська +4 +9 +13 +18 Кіровоградська +4 +9 +19 +24
Чернігівська +3 +8 +12 +17 Полтавська +2 +7 +16 +21
Сумська +2 +7 +11 +16 Дніпропетровська +1 +6 +17 +22
Закарпатська +5 +10 +18 +23 Одеська +6 +11 +22 +27
Рівненська +3 +8 +13 +18 Миколаївська +5 +10 +21 +26
Львівська +3 +8 +13 +18 Херсонська +4 +9 +20 +25
Івано-Франківська +5 +10 +17 +22 Запорізька +1+6 +19 +24
Волинська +4 +9 +12 +17 Харківська +1 +6 +14 +19
Хмельницька +3 +8 +19 +24 Донецька +1 +6 +18 +23
Чернівецька +4 +9 +15 +20 Луганська +1 +6 +16 +21
Тернопільська +4 +9 +14 +19 Крим +3 +8 +20 +25
Вінницька +4 +9 +20 +25 Київ +7 +9  +12 +14
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гроза

Кремінський районний 

суд Луганської області, що 

розташований за адресою: 

Луганська область, м. Кре-

мінна, вул. Тітова, 5, викли-

кає Назаренко Юлію Іва-

нівну та Рябініна Валенти-

на Івановича, як обвинува-

чених, в судове засідання в 

кримінальному проваджен-

ні, справа № 414/1899/15-

к, провадження №1-

кп/414/6/2020 стосовно На-

заренко Юлії Іванівни та Ря-

бініна Валентина Івановича, 

обвинувачених за ч.2 ст.110 

КК України, що відбудеться 

20 травня 2020 року о 10 го-

дині 00 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування:

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 18 травня 2020 року об 11:00 годині до слідчо-
го відділу ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потапського О.А. (м. Херсон,  
вул. Перекопська, 5), або прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Яриш С.Ю., (м. Херсон, вул. Кре-
менчуцька, 69, 3-й 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 слід-
чих та процесуальних дій при здійсненні спеціального досудового розслідування:

— Вень Леонід Станіславович, 11.02.1956 року народження, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севасто-
поль, вул. Овощна, 2, у кримінальному провадженні № 22020011000000004 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— Глиняник Володимир Вікторович, 27.09.1977 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна,  
м. Севастополь, вул. Косарєва, 6 кв. 18, у кримінальному провадженні № 22020011000000005 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 
111 КК України;

— Гоголінський Сергій Олександрович, 31.08.1971 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Укра-
їна, м. Севастополь, вул. Корабельна, 3, кв. 2, у кримінальному провадженні №22020011000000006 від 03.02.2020 за  
ч. 1 ст. 111 КК України;

— Потьомкін Сергій Арифович, 13.02.1970 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Се-
вастополь, вул. Жовтневої Революції, 85, кв. 27, у кримінальному провадженні № 22020011000000009 від 03.02.2020 за 
ч. 1 ст. 111 КК України;

— Харута Микола Петрович, 24.03.1957 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Се-
вастополь, вул. Невська, 5, кв. 35, у кримінальному провадженні № 22020011000000010 від 03.02.2020  за  ч. 1 ст. 111  
КК України;

— Черніков Юрій Вікторович, 30.10.1958 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Се-
вастополь, вул. Косарєва, 19, кв. 18, у кримінальному провадженні № 22020011000000012 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111  
КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Гребінківська селищна рада повідомляє про оприлюднення звіту про страте-

гічну екологічну оцінку проекту документа державного планування «Генеральний 
план з планом зонування території смт Гребінки Васильківського району Київської  
області».

Генеральний план населеного пункту  — це містобудівна документація, що ви-
значає принципові вирішення довгострокового розвитку, планування, забудови та 
іншого використання території населеного пункту.

Замовником розробки проекту документу «Генеральний план з планом зону-
вання території смт Гребінки Васильківського району Київської  області» є Гребін-
ківська  селищна рада Васильківського району Київської області.

Розробником генерального плану населеного пункту є ТОВ «Альфа гарант 
ЛЛС».

Розробником стратегічної екологічної оцінки є ТОВ «Альфа гарант ЛЛС».
Рішення про затвердження проекту документу «Генеральний план з планом зо-

нування території смт Гребінки Васильківського району Київської  області» при-
йматиме Гребінківська селищна рада.

Ознайомитись з повним текстом повідомлення, проектом генерального плану 
та звітом про  СЕО можна у Гребінківській селищній раді та в мережі інтернет: 
http://grebinky-rada.gov.ua/

Зауваження та пропозиції надаються до Гребінківської селищної ради в письмо-
вому вигляді поштою або особисто в робочий час за адресою: 08662, смт Гребінки, 
проспект Науки, буд. 2, та на електрону адресу: gs_rada@ukr.net

Зауваження та пропозиції громадськості приймаються в процесі громадсько-
го обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення, а саме з дати опублікуван-
ня  даного повідомлення — 

 з 13 травня 2020 року до 13 червня 2020 року включно.
Пропозиції та побажання надані за межами вказаного періоду не враховують-

ся та не розглядаються. 
Громадські слухання з презентацією вказаних матеріалів відбудуться у примі-

щенні Гребінківської селищної ради  12 червня 2020 року о 10:00.
Відповідальна особа за прийняття зауважень:
Васьковська Лариса Петрівна, тел. (04571) 7-19-22, (04571) 7-19-00.

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового провадження на підставі ухва-

ли суду від 08.08.2017 року, викликає в якості обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримі-
нального провадження № 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 прибути до судового засідання, яке відбудеться 20 травня 2020 року о 
09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості обвинуваченого Костин-
ського Олександра Валентиновича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Стаха-
нов, вул. Медицинська, буд. 40) у судове засідання з розгляду кримінальної справи №428/2733/20 
за обвинуваченням Костинського Олександра Валентиновича за ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке від-
будеться 21.05.2020 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК України, а також 
ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день та час, об-
винувачений зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до суду шляхом подання за-
яви на адресу суду, в тому числі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua 
або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Н.В. Бойко

Приватний нотаріус Бака О.В. 

(Дніпропетровська область, м. Но-

вомосковськ, вул. Гетьманська, 

35, 0675672224) запрошує спад-

коємців померлої 28.12.2019 року  

Скакун Мотрьони Пантелеймо-

нівни.

Розпорядженням адміністративної колегії Житомирського обласно-
го територіального відділення Антимонопольного комітету України від 
20.03.2020 №56/4-рп/к розпочато розгляд справи №56-3.5/4-2020 за озна-
ками вчинення ПП «Торгсервіс Полісся» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35865312, місцезнаходження юридичної особи: вул.Карла Маркса, 
будинок № 8-Б, смт Лугини, Житомирська обл., 11301) порушення, перед-
баченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної кон-
куренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Ан-
тимонопольного комітету України у встановлений головою територіально-
го відділення строк.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, 
проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Меньшакова Віталія Володимировича, Рункова Андрія Володимиро-
вича, Стемасова Олега Вікторовича, які обвинувачуються у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст.263 КК України.

Обвинувачені Меньшаков Віталій Володимирович, Рунков Андрій Воло-
димирович, Стемасов Олег Вікторович викликаються на 18 травня 2020 ро-
ку на 12 год. 30 хв. до Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

Розпорядженням адміністративної колегії Житомирського обласно-
го територіального відділення Антимонопольного комітету України від 
10.12.2019 №56/20-рп/к розпочато розгляд справи №56-3.5/18-2019 за 
ознаками вчинення ПП «КАТП-0638» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 42837315, місцезнаходження юридичної особи: вул. Северина Наливай-
ка, будинок № 7-а, м. Житомир, 10031) порушення, передбаченого пунктом 
1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 
дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Повістка 11-кп/807/970/20
Запорізький апеляційний суд викликає Маманазарова Ігоря Алімови-

ча, як обвинуваченого, на 10:00 на 28.05.2020 р. за адресою: пр. Соборний, 
буд.162, м. Запоріжжя за апеляційною скаргою захисника Зелінської О.С. на 
вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 28 лютого 
2020 року. Обов’язок - надати паспорт. Поважні причини неприбуття на ви-
клик суду вказані в ст.138 КПКУ, наслідки неприбуття — в ст. 139, 323, 324, 
325, 326, 327 КПКУ.

Суддя О.С. Гончар

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: GL22N018000; GL25N018002; 
GL48N018012-GL48N018013; 
GL22N018015-GL22N018018  
(3 лоти)

Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Нерухомість,осн.засоби,дебіт.
заборг.,майн.права на нерух.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

27.05.2020; 28.05.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного 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/47153-asset-
sell-id-275417,47150-asset-sell-
id-275413, 47154-asset-sell-id-
275418,47167-asset-sell-id-275495

Стрийський міськрайонний суд Львівської облас-
ті викликає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайо-
вича (останнє відоме місце проживання: вул. Шевчен-
ка, 338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1 
ст. 366 КК України у судове засідання, яке призначено на 
15.00 год. 18.05.2020 (в приміщенні Стрийського міськ-
районного суду Львівської області за адресою: Львівська 
область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. У кри-
мінальному провадженні здійснюється спеціальне судо-
ве провадження.

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Ко-
струбі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу 
місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.

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

 Головуючий суддя В.М. Бораковський

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст.258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв 
Д.С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковні-
кова, 228), викликається на 19.05.2020 року на 10-00 год. 
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, го-
ловуючий суддя Нємиш Н.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дель-

та Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http: //torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL18N017765;GL4N017634-017647 
(14 лотів);GL3N017597-
GL3N017621(17 лотів)

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:

27.05.2020; 28.05.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/47151-asset-sell-
id-275414,47163-asset-sell-id-275474, 
47162-asset-sell-id-275473

Я, Орлова О.А., приватний нотаріус Києво-Святошинського районного но-
таріального округу Київської області, повідомляю, що мною відкрита спад-
кова справа після смерті ~ листопада 2019 року Меметова Ленура Енверо-
вича, який народився 26 квітня 1962 року. Закликаю всіх спадкоємців до 
спадкування. По 31 травня 2020 року включно, прошу спадкоємців, які ма-
ють право на спадкування, реалізувати своє право на спадкування та звер-
нутися до нотаріуса за адресою: вулиця Єдності, будинок 2 (два), примі-
щення 100 (сто), с. Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київська об-
ласть, 08136, Україна.

 Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне прова-
дження № 712/11985/18, відносно Григоряна Владислава Валерійовича за 
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Обвинувачений Григорян Владислав Валерійович 22.04.1983 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,  
вул. Косіора, буд. 5, кв. 16, фактично проживає: м. Алчевськ, викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 18 травня 2020 року о 09 год. 45 хв. в при-
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 2.

Суддя Кончина О.І.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 459-р 

Київ

Про присвоєння Войтовичу О. М. 
третього рангу державного службовця  

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» присвоїти третій 
ранг державного службовця Войтовичу Олегу Михайловичу — державному секрета-
реві Міністерства розвитку громад та територій України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 6 травня 2020 р. № 496-р 

Київ

Про звільнення Лагуніна М. С.  з посади 
заступника Голови Державного агентства  

інфраструктурних проектів України 
Звільнити Лагуніна Микиту Сергійовича з посади заступника Голови Державного 

агентства інфраструктурних проектів України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ОГОЛОШЕННЯ
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