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  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 15 квітня 2020 р. № 348 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України щодо питань  
електронної системи охорони здоров’я 

Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квіт-

ня 2020 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтверДЖеНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 квітня 2020 р. № 348
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У пункті 92 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану гро-

мадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р.  
№ 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2018 р., № 46, ст. 1604), 
слова «шляхом обміну повідомленнями в електронній формі не пізніше трьох робо-
чих днів з дня надходження відповідного запиту в електронній формі від НСЗУ» замі-
нити словами «шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інфор-
маційними ресурсами МОЗ та Мін’юсту через систему електронної взаємодії держав-
них електронних інформаційних ресурсів».

2. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 
«Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресур-
сів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2018 р., № 41, ст. 1450, № 98, 
ст. 3229; 2019 р., № 66, ст. 2262) доповнити такою позицією:

«електронний реєстр листків непрацездатності».
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питан-

ня електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, 
ст. 1604; 2019 р., № 51, ст. 1745):

1) у Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердже-
ному зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) адміністрування центральної бази даних (далі — адміністрування) —здійснен-

ня організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення функціо-
нування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я;

2) володілець відомостей реєстру — уповноважений орган державної влади, який 
визначає мету та порядок обробки даних у відповідному реєстрі центральної бази 
даних;

3) верифікація — комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та 
підтвердження відомостей, що містяться в реєстрах центральної бази даних, з відо-
мостями, що містяться в тих самих або інших реєстрах центральної бази даних або 
інших державних інформаційних ресурсах, а також відомостями, одержаними, зо-
крема шляхом електронної взаємодії, від органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або роз-
порядниками таких відомостей, відомостей, одержаних у результаті заходів з моні-
торингу виконання умов договорів та перевірки НСЗУ дотримання надавачами ме-
дичних послуг вимог, установлених Порядком використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного об-
слуговування населення, і договорами про медичне обслуговування населення, ін-
шими даними;

4) електронна медична інформаційна система — інформаційно-телекомунікацій-
на система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері 
охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електро-
нній формі, зокрема з центральною базою даних (у разі підключення);

5) електронний кабінет — персоніфікована веб-сторінка або інтерфейс, за допо-
могою яких користувач відповідно до його прав доступу має можливість створювати, 
переглядати, обмінюватися інформацією та документами в електронній системі охо-
рони здоров’я відповідно до цього Порядку;

6) інформаційна система НСЗУ — сукупність інформаційних підсистем щодо 
укладення та виконання договорів, аналізу даних, формування аналітичних та фінан-
сових звітів, обміну інформацією між користувачами, метою функціонування яких 
є забезпечення виконання покладених на НСЗУ функцій щодо реалізації державної 
політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування насе-
лення;

7) користувачі — фізичні та юридичні особи, які зареєстровані в електронній сис-
темі охорони здоров’я і мають права доступу відповідно до цього Порядку;

8) медична інформація — інформація про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, ві-
домості, одержані під час медичного обстеження, зокрема відповідні медичні доку-
менти, що стосуються здоров’я пацієнта;

9) місце надання медичних послуг — фактична адреса провадження суб’єктом 
господарювання у сфері охорони здоров’я господарської діяльності з медичної прак-
тики, за якою особам, на яких розповсюджуються державні гарантії медичного об-
слуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гаран-
тії медичного обслуговування населення» (далі — пацієнти), надаються медичні по-
слуги;

10) оператор — юридична особа або фізична особа — підприємець, що є влас-
ником електронної медичної інформаційної системи або розпорядником електронної 
медичної інформаційної системи з правом підключення такої системи до централь-
ної бази даних на підставі договору з власником електронної медичної інформацій-
ної системи;

11) набір даних — перелік структурованої інформації, яка обробляється в елек-
тронній системі охорони здоров’я;

12) програмний модуль — сервіс в електронній системі охорони здоров’я, який 
забезпечує наповнення та обмін інформацією між реєстрами, інформаційною сис-
темою НСЗУ;

13) розпорядник реєстру — уповноважений орган державної влади, відповідаль-
ний за верифікацію інформації у відповідному реєстрі центральної бази даних;

14) центральна база даних — інформаційно-телекомунікаційна система, яка міс-
тить передбачені цим Порядком реєстри, програмні модулі, електронну медичну ін-
формаційно-аналітичну систему з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських 
служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інформацій-
ну систему НСЗУ в частині, необхідній для реалізації державних фінансових гаран-
тій медичного обслуговування населення, а також забезпечує можливість створення, 
перегляду, обміну інформацією та документами між реєстрами, державними елек-
тронними інформаційними ресурсами, електронними медичними інформаційними 
системами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медич-
ного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних да-
них», «Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 
електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі по-
слуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтвер-
джують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», Поряд-
ку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформа-
ційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 трав-
ня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), інших законо-
давчих актах.»;

пункт 4 виключити;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«володільцем відомостей реєстру медичних спеціалістів, реєстру суб’єктів госпо-

дарювання у сфері охорони здоров’я та реєстру медичних висновків є МОЗ. розпо-
рядником реєстру медичних спеціалістів, реєстру суб’єктів господарювання у сфері 
охорони здоров’я та реєстру медичних висновків є НСЗУ.»;

у пункті 6:
після слів «(далі — адміністратор)» доповнити словами «, крім Інформаційної 

системи НСЗУ, адміністрування якої забезпечує НСЗУ»;
доповнити пункт реченням такого змісту: «Адміністратор не здійснює обробку 

персональних даних пацієнтів.»;
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Завданням електронної системи охорони здоров’я є забезпечення можливості 

використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їх прав, зокрема за про-
грамою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма 
медичних гарантій), автоматизація ведення обліку медичних послуг і управління ме-
дичною інформацією, запровадження електронного документообігу у сфері медич-
ного обслуговування населення.»;

у пункті 8:
доповнити пункт підпунктом 131 такого змісту:
«131) підключення до системи електронної взаємодії державних електронних ін-

формаційних ресурсів у встановленому законодавством порядку;»;
підпункт 14 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Державним реєстром фізичних осіб — платників податків;
інформаційними системами Мінсоцполітики;».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно абзацами сьомим 

— десятим; 
пункти 12 і 13 виключити;
пункт 14 після слів «цим Порядком» доповнити словами «та нормативно-правови-

ми актами, що регулюють порядок ведення відповідних реєстрів»;
пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Документообіг у електронній системі охорони здоров’я здійснюється відпо-

відно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документо-
обіг. На всі електронні документи та інформацію, що вносяться до електронної сис-
теми охорони здоров’я, накладається кваліфікований електронний підпис автора від-
повідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».»;

перше речення пункту 17 після слів «до центральної бази даних використовують-
ся» доповнити словами «національні та»;

у пункті 20:
абзац перший підпункту 5 викласти в такій редакції:
«5) реєстр медичних працівників, що містить інформацію про професійно підго-

товлених осіб, які відповідно до законодавства мають право здійснювати медичне 
обслуговування (далі — медичні працівники).»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:
«8) реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів.
До зазначеного реєстру включаються такі відомості:
номер запису у реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів;
дата та час внесення запису в реєстр медичних записів, записів про направлен-

ня та рецептів;
посилання на запис у реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я 

про місце надання медичних послуг, де здійснювалося медичне обслуговування па-
цієнта, або зазначення «за місцем перебування пацієнта»;

посилання на запис у реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я 
про суб’єкта господарювання, який здійснює медичне обслуговування;

посилання на запис у реєстрі медичних працівників про медичного працівника, за 
кваліфікованим електронним підписом якого внесено запис у систему;

посилання на запис у реєстрі пацієнтів про пацієнта;
вік пацієнта;
стать пацієнта;
інші відомості, передбачені порядком ведення реєстру медичних записів, записів 

про направлення та рецептів, затвердженим МОЗ;»;
доповнити пункт підпунктами 9 і 10 такого змісту:
«9) реєстр медичних висновків.
До зазначеного реєстру включаються такі відомості:
посилання на запис про пацієнта в реєстрі пацієнтів;
посилання на запис про лікаря, що сформував та підписав медичний висновок, у 

реєстрі медичних працівників;
посилання на запис про суб’єкта господарювання в реєстрі суб’єктів господарю-

вання у сфері охорони здоров’я;
дата та час формування і реєстрації медичного висновку в реєстрі медичних ви-

сновків;
вид медичного висновку;
суть висновку лікаря відповідно до виду медичного висновку;
строк дії медичного висновку або зазначення «безстроково»;
інші відомості, передбачені порядками формування та видачі медичних висновків 

відповідного виду, затвердженими МОЗ;
10) інші реєстри, набір даних в яких визначається НСЗУ. розпорядники реєстрів 

та володільці їх відомостей, перелік відомостей, що вноситься до них, а також поря-
док їх ведення затверджуються МОЗ.»;

доповнити Порядок пунктом 201 такого змісту:
«201. електронна медична інформаційно-аналітична система з оптимізації роботи 

оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медици-
ни катастроф функціонує як частина центральної бази даних та є уніфікованою ін-
формаційно-аналітичною системою диспетчеризації, що функціонує з метою збору, 
обробки, аналізу та обміну інформацією для забезпечення своєчасного надання екс-
треної медичної допомоги та ефективного контролю якості надання екстреної медич-
ної допомоги. Порядок функціонування електронної медичної інформаційно-аналі-
тичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф встановлюється МОЗ.»;

пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:
«Оператори електронної медичної інформаційної системи обробляють персо-

нальні дані за наявності правових підстав відповідно до вимог Закону України «Про 
захист персональних даних».»;

пункти 24 і 25 викласти в такій редакції:
«24. Інформація та документи вносяться до електронної системи охорони 

здоров’я користувачами відповідно до їх прав доступу, визначених відповідно до цьо-
го Порядку та нормативно-правових актів, що регулюють порядок ведення відповід-
них реєстрів. відомості до електронної системи охорони здоров’я також можуть вно-
ситися у результаті електронної взаємодії з державними інформаційними ресурсами.

25. Мін’юст надає до електронної системи охорони здоров’я відомості Держав-
ного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народжен-
ня, смерті, реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізви-
ще), зміну імені шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інфор-
маційними ресурсами МОЗ та Мін’юсту через систему електронної взаємодії держав-
них електронних інформаційних ресурсів у встановленому порядку із зазначенням 
унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі про від-
повідних осіб (за наявності). На підставі отриманих даних НСЗУ здійснює заходи з 
верифікації.»;

у другому реченні пункту 26 слова «трьох робочих днів з дня отримання такої за-
яви розпорядник відповідного реєстру не відхилив» замінити словами «десяти робо-
чих днів з дня отримання такої заяви НСЗУ не відхилила»;

у пункті 27:
слова «та адміністратором періодично» виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«верифікації підлягають усі дані у всіх реєстрах центральної бази даних з метою 

забезпечення управління актуальністю даних у системі, зокрема виявлення дублю-
вання записів, іншої недостовірної інформації чи неповної інформації. верифікація 
даних у реєстрах центральної бази даних здійснюється відповідно до методик та ре-
комендацій, визначених НСЗУ.»;

пункти 28 і 29 викласти в такій реакції:

«28. У разі виявлення у процесі або за результатами верифікації невідповіднос-
ті між відомостями, що містяться у реєстрах центральної бази даних, та відомостя-
ми, що містяться в тих самих або інших реєстрах центральної бази даних або інших 
державних інформаційних ресурсах, а також відомостями, одержаними від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організа-
цій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, НСЗУ вносить від-
повідні зміни до записів у реєстрах центральної бази даних з урахуванням функціо-
нальних можливостей системи.

29. У разі виявлення фактів систематичного внесення користувачем недостовір-
ної інформації до реєстрів адміністратор або розпорядник відповідного реєстру мо-
же тимчасово зупинити доступ такого користувача до центральної бази даних у по-
рядку, встановленому НСЗУ. Право суб’єкта персональних даних на одержання будь-
яких відомостей про себе, а також зміни їх на підставі вмотивованої вимоги відповід-
но до Закону України «Про захист персональних даних» не може бути обмежено.»;

у пункті 38 слова «відповідному реєстрі та створюється електронний кабінет» за-
мінити словами «центральній базі даних»;

пункт 40 викласти в такій редакції:
«40. Доступ користувачів до інформації у центральній базі даних здійснюється 

через електронні кабінети. електронні кабінети керівників та уповноважених осіб 
суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я, медичних працівників функці-
онують в електронних медичних інформаційних системах, оператори яких уклали з 
адміністратором договір про підключення до центральної бази даних, з дотриман-
ням вимог Закону України «Про захист персональних даних». електронні кабінети 
пацієнтів можуть функціонувати через електронні медичні інформаційні системи та 
веб-сайти, веб-портали або мобільні додатки уповноважених державних органів або 
підприємств, що належать до сфери їх управління. використання веб-сайтів, веб-
порталів або мобільних додатків для доступу до електронного кабінету пацієнта здій-
снюється під час надання згоди особою на обробку персональних даних у випадках, 
передбачених Законом України «Про захист персональних даних».»;

у пункті 42:
у підпункті 1 слова «, реєстрі уповноважених осіб суб’єктів господарювання у 

сфері охорони здоров’я» виключити;
доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:
«5) переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи 

охорони здоров’я з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».»;

у пункті 46: 
у підпункті 7 слова «реєстрах, розпорядником яких є НСЗУ» замінити словами 

«центральній базі даних»;
доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:
«8) реєструвати у центральній базі даних уповноважених посадових осіб Націо-

нального антикорупційного бюро в порядку, визначеному протоколом взаємодії між 
НСЗУ та Національним антикорупційним бюро.»;

доповнити Порядок пунктами 471 і 472 такого змісту:
«471. Уповноважені посадові особи Національного антикорупційного бюро, яким в 

порядку, визначеному протоколом взаємодії між НСЗУ та Національним антикоруп-
ційним бюро, надано доступ до реєстрів центральної бази даних, мають право пере-
глядати інформацію у таких реєстрах згідно із Законом України «Про Національне 
антикорупційне бюро України».

Доступ до реєстрів, які містять відомості про здоров’я, статеве життя, біометрич-
ні або генетичні дані осіб, уповноваженим посадовим особам Національного антико-
рупційного бюро не надається.

472. Користувачі мають інші права, передбачені цим Порядком та нормативно-
правовими актами, що регулюють порядки ведення відповідних реєстрів електронної 
системи охорони здоров’я.»;

пункт 50 викласти в такій редакції:
«50. Адміністратор відповідає за:
1) адміністрування та технічну підтримку центральної бази даних з метою забезпе-

чення безперебійної роботи центральної бази даних;
2) прийняття рішення про підключення, відключення та зупинення доступу елек-

тронної медичної інформаційної системи до центральної бази даних, укладення та 
припинення відповідних договорів з операторами;

3) надання технічної підтримки операторам з питань підключення, відключення, 
взаємодії електронної медичної інформаційної системи з центральною базою даних, 
підтверджує впровадження нових функціональних можливостей системи;

4) надання інформаційних та консультаційних послуг щодо електронної системи 
охорони здоров’я;

5) розроблення та підтримання в актуальному стані технічної документації цен-
тральної бази даних.»;

пункт 58 викласти в такій редакції:
«58. У разі зміни технічних вимог до електронних медичних інформаційних сис-

тем або подання оператором заявки про зміну функціональних можливостей для ро-
боти в електронній системі охорони здоров’я така електронна медична інформацій-
на система підлягає повторному тестуванню відповідно до пункту 54 цього Порядку. 
Якщо зазначені технічні вимоги або функціональні можливості потребують внесен-
ня змін до договору про підключення до центральної бази даних, то відповідні зміни 
застосовуються з дня укладення відповідного договору. в інших випадках такі змі-
ни застосовуються після завершення повторного тестування та встановлення відпо-
відності електронної медичної інформаційної системи технічним вимогам у формі, 
встановленій НСЗУ.»;

2) пункт 3 Порядку опублікування відомостей з електронної системи охорони 
здоров’я Національною службою здоров’я, затвердженого зазначеною постановою, 
доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) іншу знеособлену інформацію з електронної системи охорони здоров’я.».
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 328 «Деякі питан-

ня організації ведення електронного реєстру листків непрацездатності та надання ін-
формації з нього» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1210):

1) у постанові:
у пункті 2 цифри і слова «1 вересня 2019 року» замінити цифрами і словами «1 

липня 2020 року»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Міністерству охорони здоров’я привести свої нормативно-правові акти у відпо-

відність з цією постановою до 1 липня 2020 року.»;
2) у Порядку організації ведення електронного реєстру листків непрацездатності 

та надання інформації з нього, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 2:
абзац четвертий після слів «медичний висновок» доповнити словами «про тимча-

сову непрацездатність (далі — медичний висновок)»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«особа, яка засвідчує тимчасову непрацездатність, — лікар (голова комісії ліка-

рів), що перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я або фізич-
ною особою — підприємцем, яка має ліцензію на провадження господарської ді-
яльності з медичної практики, а також лікар, який є фізичною особою — підприєм-
цем та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;»;

в абзаці другому пункту 5 слова «на підставі» замінити словами і цифрами «відпо-
відно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних елек-
тронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 
1450), та»;

у підпункті 1 пункту 11 слова «зареєстровані особами, що засвідчують тимчасо-
ву непрацездатність, або уповноваженими особами, в тому числі медичні висновки, 
зареєстровані відповідно до направлень медико-соціальних експертних комісій,» ви-
ключити;

у пункті 13:
в абзаці першому підпункту 4 слово «зареєструвала» замінити словами «особу, 

яка зареєструвала»;
підпункт 6 виключити.
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення Т.Руденко членом Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 
Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлен-
ня» ПосТаНовляю:

1. Призначити РУДЕНКО Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з пи-
тань телебачення і радіомовлення.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
12 травня 2020 року
№171/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 
2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, частини шос-
тої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПосТаНовляю:

1. Призначити ЛУНЬОВУ Ольгу Григоріївну на посаду судді Вугледарського місь-
кого суду Донецької області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
12 травня 2020 року
№172/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 
2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, частини шос-
тої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПосТаНовляю:

1. Призначити БІЛИНСЬКОГО Михайла Володимировича на посаду судді 
Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
12 травня 2020 року
№173/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої 
статті 147, абзацу другого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПосТаНовляю:

1. Призначити у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Дніпропетровської області КАРМАЗІНУ Лесю Петрівну;
судді господарського суду Львівської області ЩИГЕЛЬСЬКУ Олену Ігорівну.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
12 травня 2020 року
№174/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 
2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, частини шос-

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в про-

вадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному проваджен-

ні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним 

№42016000000000932 від 05.04.2016 стосовно Андруховця Ігоря Микола-

йовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-

редбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України.

Судове засідання відкладено на 12.00 год. 21.05.2020 (в приміщенні 

Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська 

область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю 

Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряно-

го, 9/18, м. Стрий. 

суддя сас с.с.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-

не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 

42016000000002822 від 12.10.2016 за підозрою Колосової Ганни Геннадіїв-

ни, 27.06.1973 року народження, у вчиненні кримінального правопорушен-

ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної осо-

би зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту, у зв’язку 

з чим, керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваній 

Колосовій Ганні Геннадіївні, 27.06.1973 року народження, прибути разом зі 

своїм захисником до прокурора відділу прокуратури Автономної Республі-

ки Крим Косяченко Т.М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період 

з 12.05.2020 по 14.05.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної про-

цесуальної дії.

ПовІсТКа
про виклик обвинуваченого

Рубіжанcький міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження, викли-
кає як обвинуваченого Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Радищева, буд. 29а, кв. 2, за матеріала-
ми кримінального провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, на підставі обвинувального 
акта відносно Сикала В.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке 
відбудеться 20 травня 2020 року о 13 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

суддя в.в. Козюменська

Втрачено посвідчення водія  
на ім’я Єсипчука Сергія Костянтиновича.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Харченко Ірину Олександрівну, що обвинува-
чується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111  
КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 20 травня 2020 року о 09:30 годині, в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ. 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

суддя Жежера о.в.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1330/2020 за обвинуваченням Цибульник 
Ірини Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудового розслідування 
за № 220 170 000 000 003 52 від 21.09.2014 року. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 20.05.2020 року о 09 год. 
45 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. № 611.

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

суддя Кваша а.в.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1570/2020 за обвинуваченням Новікова Ан-
дрія Вікторовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42015020420000197 від 14.07.2015.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 18 травня 2020 року о 12:00 
у приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А,  
каб. №508.

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

суддя Хардіна о.П.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1680/2020 відносно Поповича Сергія Генна-
дійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що підготовче судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 18.05.2020 року 
о 09:30 в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. 610.

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

суддя Бугіль в.в.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Авдєєва 
Максима Петровича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться  
20 травня 2020 року о 12:30 годині в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

суддя Жежера о.в.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бурштейна 
Сергія Абрамовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться  
20 травня 2020 року о 12:00 годині в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ. вул. М. Тимошенка, 2-Є. 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

суддя Жежера о.в.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Романову 
Любов Владиславівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 20 
травня 2020 року о 10:00 годині в приміщенні Оболонського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ. вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

суддя Жежера о.в.

тої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПосТаНовляю:

1. Призначити ЧАЙКІНУ Ольгу Володимирівну на посаду судді Дзержинського ра-
йонного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
12 травня 2020 року
№175/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 
2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, частини шос-
тої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПосТаНовляю:

1. Призначити ГАВРИЩУКА Андрія Володимировича на посаду судді Миронівсько-
го районного суду Київської області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
12 травня 2020 року
№176/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 квітня 2020 р. № 354 
Київ

Про виділення коштів для закупівлі  
апаратів штучної вентиляції легень

Кабінет Міністрів України ПосТаНовляє:
1. Виділити Міністерству охорони здоров’я 100 000 тис. гривень із фонду бо-

ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  
SARS-CoV-2, та її наслідками для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень на без-
поворотній основі (видатки розвитку).

2. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для закупівлі апаратів 
штучної вентиляції легень, що додається.  

3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження виділення бюджетних коштів, пе-

редбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджет-
ної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2020 р. № 354
ПоРяДоК 

використання коштів, виділених для закупівлі  
апаратів штучної вентиляції легень  

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за 
програмою «Придбання апаратів штучної вентиляції легень за рахунок коштів, виді-
лених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (далі — бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бю-
джетної програми є МОЗ.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю апаратів штучної вентиляції ле-
гень для надання допомоги пацієнтам з гострим респіраторним дистрес-синдро-
мом внаслідок гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

4. Медико-технічні вимоги до апаратів штучної вентиляції легень визначаються 
МОЗ. 

5. МОЗ здійснює розподіл апаратів штучної вентиляції легень між структурни-
ми підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміні-
страцій для забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медич-
ну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, пропорційно кількості госпіталізованих пацієнтів з го-
строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
станом на 1 число місяця, в якому буде здійснено поставку апаратів штучної венти-
ляції легень постачальником. 

Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, затверджується керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної си-
туації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

6. Мережа закладів охорони здоров’я, в які здійснюється розподіл апаратів штучної 
вентиляції легень, визначається МОЗ.

7. Закупівля апаратів штучної вентиляції легень за рахунок бюджетних коштів здій-
снюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодав-
ства. МОЗ у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може 
передбачати попередню оплату на строк не більше двох місяців. 

8. МОЗ забезпечує використання коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30 день з дня від-
міни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведен-
ня операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створе-
ні) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджет-
ної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітету Верховної Ради України з питань бю-
джету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 травня 2020 р. № 493-р 
Київ

Про призначення Галущенка Г. в. 
віце-президентом державного підприємства  

«Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» 

Призначити Галущенка Германа Валерійовича віце-президентом державного під-
приємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 травня 2020 р. № 494-р 
Київ

Про призначення якоба Х. 
віце-президентом державного підприємства  

«Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» 

Призначити Якоба Хартмута віце-президентом державного підприємства «Націо-
нальна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 травня 2020 р. № 497-р 
Київ

Про призначення Бойка ю. М.  
заступником Міністра енергетики та захисту  

довкілля України
Призначити Бойка Юрія Миколайовича заступником Міністра енергетики та за-

хисту довкілля України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ТРАВНЯ
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ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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13..18
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5..10

20..25
10..15

11..16
2..7

гроза
Корольовський районний суд  

м. Житомира викликає Романченка 
Сергія Григоровича, 21.07.1973 р.н., 
як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/8802/18 по 
обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О.Б. 
у судові засідання, що відбудуться  
26 травня 2020 року о 15-30 год. та 
11 червня 2020 року о 09-30 год. в 
приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1,  
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове за-
сідання обов’язкова!

У разі неявки обвинуваченого до 
суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судо-
вого провадження.

 У провадженні Рівненського міського суду Рівненської 
області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кри-
мінальне провадження №12018180000000 (номер прова-
дження 1-кп/569/1084/19, справа №569/17374/19) про об-
винувачення Шевчука Володимира Ярославовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 
ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 
2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 
ст. 347-1, ч. 1 ст. 263 КК України, Мокринського Ігоря Ва-
димовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п.6, 11, 12, 
13, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 
27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347-1 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті Рогозін Святослав Вікторович викликає обвинувачено-
го Шевчука Володимира Ярославовича, 23.10.1971 р.н., 
громадянина України, уродженця м. Рівне, без визначе-
ного місця реєстрації та проживання, остання реєстра-
ція за адресою: м. Рівне, вул. В’ячеслава Чорновола, бу-
динок 93«з» квартира 37, Мокринського Ігоря Вадимо-
вича, 23.01.1971 р.н., громадянина України, уродженця  
м. Рівне, без визначеного місця реєстрації та проживан-
ня, остання реєстрація за адресою: м. Рівне, вул. Рома-
на Шухевича, будинок 4, квартира 81 у судове засідання, 
яке визначено судом та призначено до судового розгляду 
на таку дату: 19 травня 2020 року о 15 год.30 хв. та відбу-
деться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне,  
вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання № 1.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області викликає в судове засідання, призначене на 18 
травня 2020 року на 10-00 год., Кушніра Євгена Олексан-
дровича, 08.04.1989 року народження, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме міс-
це проживання: місто Олександрія Кіровоградської об-
ласті, вулиця 2-го Українського фронту, 32. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні Олександрійського місь-
крайонного суду за адресою: м. Олександрія Кіровоград-
ської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя Орловський В.В.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Толкачова Андрія Олександровича, 14.08.1997 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/8733/18 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України під головуванням судді Покатілова О.Б. у судо-
ві засідання, що відбудуться 19 травня 2020 року о 16-30 
год. та 28 травня 2020 року о 10-30 год. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

ЗАТ «Житомирські ласощі» 
(код за ЄДРПОУ 00382071)

Повідомлення про прийняття рішення  
про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів.

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування,  
щодо якого відновлюється інформація про власників

Вид/характеристика/серія, різновид,  
тип цінних паперів

акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
-дата реєстрації
- орган, що видав свідоцтво

- реєстраційний номер

05 листопада 2010 року
Житомирське територіальне управління Державної  
комісії з цінних паперів та фондового ринку
81/06/1/10

міжнародний ідентифікаційний номер цінних  
паперів

відсутній

Реквізити особи, що відновлює реєстр:
Повне найменування ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКІ  

ЛАСОЩІ»
Скорочене найменування ЗАТ «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382071
Місцезнаходження згідно з реєстраційними до-
кументами юридичної особи

10003, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця  
Щорса, будинок 67

Адреса для поштових повідомлень 10003, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця  
Щорса, будинок 67

Телефон, факс +380412413200, +380412550355
Строк, протягом якого приймаються документи для відновлення інформації про власників іменних цін-

них паперів (реєстру власників іменних цінних паперів) — 90 днів з дня найбільш пізньої з дат публікацій у 
відповідних друкованих виданнях повідомлення про відновлення інформації про власників іменних цінних 
паперів Товариства. Після закінчення визначеного у публікації строку буде складено акт про встановлення 
переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента.

Для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних па-
перів):

Усім особам, які є власниками цінних паперів вказаного випуску емітента, слід надати особі, що віднов-
лює реєстр, документи, які підтверджують право власності на цінні папери вказаного випуску емітента: 
сертифікат цінного папера, або виписку про стан особового рахунку, або виписку про стан рахунку у цін-
них паперах та/або інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав власності на іменні цін-
ні папери відповідного випуску.

Усім депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах депонентів обліковуються права на 
знерухомлені іменні цінні папери випуску, щодо якого відновлюється інформація про власників, необхідно 
надати особі, що відновлює реєстр, копію облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього ви-
пуску, складеного відповідно до пункту 7 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у систе-
мі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 704/23236 (зі змінами) (далі — Рішення № 729), та копію 
свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску/виписки про стан особового рахунку 
номінального утримувача (за наявності).

В. о. голови правління      О. К. Рогаль

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Ростоку Любомира Станіславовича, 02.06.1995 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні №296/9026/18 1-кп/296/366/20 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьо-
нова В.Є. в судове засідання, що відбудеться 21 травня 
2020 р. о 09 год. 30 хв. та 29 травня 2020 р. о 09 год.  
30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою м. Житомир, майдан Соборний 1, 
зал 2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Бокіна Віталія Сергійовича, 06.05.1972 р.н., уродженця 
м. Костянтинівка Донецької області, як обвинуваченого 
у кримінальному провадженні № 296/6247/19 за ч. 1 с 
т. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготовче судове за-
сідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., яке при-
значено на 29 травня 2020 року на 10 год. 00 хв. та на 
02 червня 2020 року на 14 год. 00 хв. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адресою  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Гогохію Лалі Вальтерівну, 1988 р.н., як обвинувачену у 
кримінальному провадженні № 296/3196/19 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О.Б. у судові засідання, 
що відбудуться 26 травня 2020 року о 09-15 год. та 10 
червня 2020 року о 09.30 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Наточеєва Олексія Миколайовича, 23.12.1973 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/8814/19 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260  
КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. у 
підготовче судове засідання, що відбудеться 26 травня  
2020 року о 17.30 год. та у судове засідання, що відбу-
деться 03 червня 2020 року о 14.00 год. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Делієва Сергія Сергійовича, 02.12.1994 р.н., як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні № 296/8734/18 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О.Б. у судові засідання, що 
відбудуться 28 травня 2020 року о 10-00 год. та 16 черв-
ня 2020 року о 10.30 год. в приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викли-

кає Волчкова Єгора Ігоровича як обвинуваченого у кри-

мінальному провадженні № 296/1788/18 у вчиненні кри-

мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 

КК України, під головуванням судді Янчук Н.П. у судові 

засідання, що відбудуться 21.05.2020 року о 10:30 год. та 

02.07.2020 р. о 09:30 год. в приміщенні Корольовського 

районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 

майдан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Кравченко Владислав Володимирович, 

13.01.94 р.н., місце проживання: Донецька обл., м. Яси-
нувата, квартал 103, б. 21, кв. 82, згідно зі ст. 133, 135, 
297-5 КПКУ Вам необхідно з’явитись 18.05.20 о 10 год. 
до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 27) до слідчого Сахненка С.М., тел. (0432)599249, 
для участі у процесуальних діях: повідомлення про за-
вершення досудового розслідування, надання досту-
пу до матеріалів розслідування, вручення копії обви-
нувального акта, реєстру матеріалів розслідування у  
к/п №22019020000000078 за ч.1 ст.258-3 ККУ.

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика»

здійснює прийом на безоплатній основі використаних 

пакувальних матеріалів і тари, в якій зроблена продукція 

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» та ПрАТ «Конди-

терська фабрика« Харків’янка»».

Адреса приймання: 61010, м Харків, вул. Лозівська, 8. 

Час роботи пон.- п’ятн., крім святкових і вихідних днів з 

13-00 до 16-00. 

Конт. тел. (050) 303-38-73.

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, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Харченка Леоніда Володимировича в підго-
товче судове засідання на 20 травня 2020 року о 09 годині 15 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Суддя Стадченко О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. До-
бропілля Донецької області вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримі-
нальне провадження № 242/480/17 (1-кп/227/91/2019) за обвинувачен-
ням Іщенка Ярослава Ігоровича, у вчиненні кримінальних правопорушень 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 січня 1991 року на-
родження, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, викликається на 15:00 годину  
20 травня 2020 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В., судді Левченко A.M., Корнєєва В.В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, про-
спект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Лакізи Олексія Ігоровича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович викликається на 22 травня 2020 ро-
ку на 11-30 годину до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя 
Донецької області, кабінет №211 для участі в розгляді кримінального прова-
дження.

Головуючий суддя Вайновський A.M.

Розшукуються спадкоємці після смерті ВАЛДАЙСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА 

МИКОЛАЙОВИЧА, який помер 22.10.2019 р. Спадкова справа відкрита 

приватним нотаріусом Новоодеського районного нотаріального округу 

Миколаївської області Філіпенко О.М., тел.: (05167)2-13-47.
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