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  УкАЗ ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ

Питання діяльності національної ради  
з питань антикорупційної політики

відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 конституції України  
ПОСТАнОвЛяЮ:

1. внести до Положення про Національну раду з питань антикорупційної політи-
ки, затвердженого Указом Президента України від 14 жовтня 2014 року № 808 «Про 
Національну раду з питань антикорупційної політики» (зі змінами, внесеними Указа-
ми від 14 березня 2015 року № 145, від 26 вересня 2015 року № 563 та від 25 червня 
2019 року № 453), такі зміни:

1) у підпункті 4 пункту 3 слова «організації економічної співпраці і розвитку 
(оЕСр)» замінити словами «організації економічної співпраці і розвитку (OECD)»;

2) абзаци перший та другий пункту 7 викласти у такій редакції:
«7. Національна рада утворюється у складі Голови, заступника Голови та інших 

членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Головою Національної ради є Президент України, заступником Голови Національ-

ної ради — керівник офісу Президента України»;
3) в абзаці першому пункту 8 слова «але не рідше одного разу на два місяці» ви-

ключити;
4) абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:
«За результатами засідання Національної ради в разі потреби складається про-

токол»;
5) пункт 11 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
«Поточну роботу із супроводження діяльності Національної ради, розгляд звер-

нень та пропозицій із питань, що відносяться до компетенції Національної ради, здій-
снює відповідний підрозділ офісу Президента України».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Затвердити такий персональний склад Національної ради з питань антикоруп-

ційної політики:
ЗЕЛЕНСЬкИЙ володимир олександрович — Президент України, Голова Націо-

нальної ради
ЄрМАк Андрій Борисович — керівник офісу Президента України, заступник Го-

лови Національної ради
АвАков Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ України
БАкАНов іван Геннадійович — Голова Служби безпеки України
БоровИк Андрій Петрович — виконавчий директор громадської організації 

«трансперенсі інтернешнл Україна» (за згодою)
вЕНЕДіктовА ірина валентинівна — Генеральний прокурор (за згодою)
ГУНДЕр Андрій — президент Американської торговельної палати в Україні (за зго-

дою)
ДАНіЛов олексій Мячеславович — Секретар ради національної безпеки і обо-

рони України
ДЕрЕв’ЯНко Ганна олександрівна — виконавчий директор Європейської Бізнес 

Асоціації (за згодою)
іоНУШАС Сергій костянтинович — заступник голови комітету верховної ради 

України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)
коСтіН Андрій Євгенович — голова комітету верховної ради України з питань 

правової політики (за згодою)
ЛЮБЧЕНко олексій Миколайович — Голова Державної податкової служби  

України
МАрЧЕНко Сергій Михайлович — Міністр фінансів України
МАШовЕЦЬ роман васильович — Заступник керівника офісу Президента України
МоНАСтИрСЬкИЙ Денис Анатолійович — голова комітету верховної ради Украї-

ни з питань правоохоронної діяльності (за згодою)
МУрАтов ігор Михайлович — заступник директора департаменту забезпечення 

митного оформлення Державної митної служби України
Новіков олександр Федорович — Голова Національного агентства з питань за-

побігання корупції
ПАЦкАН валерій васильович — Голова рахункової палати (за згодою)
рАДіНА Анастасія олегівна — голова комітету верховної ради України з питань 

антикорупційної політики (за згодою)
рАЗУМков Дмитро олександрович — Голова верховної ради України (за згодою)
CBЄНЧіЦкі Марчін — бізнес-омбудсмен (за згодою)
СИтНИк Артем Сергійович — Директор Національного антикорупційного бюро 

України
СМИрНов Андрій олександрович — Заступник керівника офісу Президента 

України
СокоЛов олександр володимирович — заступник Директора Державного бю-

ро розслідувань
СоЛоДЧЕНко Сергій вікторович — перший заступник Голови Державної фіскаль-

ної служби України
СтЕФАНЧУк руслан олексійович — Перший заступник Голови верховної ради 

України (за згодою)
УМАНСЬкИЙ ігор іванович — радник керівника офісу Президента України (по-

за штатом)
ХАвроНЮк Микола іванович — директор з наукового розвитку Центру політико-

правових реформ (за згодою)
ХоЛоДНИЦЬкИЙ Назар іванович — заступник Генерального прокурора — керів-

ник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за згодою)
ЧЕркАСЬкИЙ ігор Борисович — Голова Державної служби фінансового моніто-

рингу України
ЧЕрНИШов олексій Михайлович — Міністр розвитку громад та територій України
ЯНЧЕНко Галина ігорівна — заступник голови комітету верховної ради України з 

питань антикорупційної політики (за згодою).
3. визначити, що у роботі Національної ради з питань антикорупційної політики 

можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:
Девід БЕрНСтАЙН — провідний спеціаліст з питань державного сектору Світово-

го банку в Україні (за згодою)
Гарт віЛЛіС — член офісу демократичного урядування Агентства США з міжна-

родного розвитку (USAID) (зa згодою)
Назар ГроМ — спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики 

ПрооН в Україні (за згодою)
Андрій кУХАрУк — експерт з антикорупційних питань організації економічного 

співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою)
Ека ткЕШЕЛАШвіЛі — голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в 

Україні (EUACI) (за згодою)
Лоуренс ХЕЛД — керівник проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії ко-

рупції в Україні «взаємодія» (SACCI) (за згодою)
Стефані XOЛMC — начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Спо-

лучених Штатів Америки в Україні (за згодою).
4. визнати такими, що втратили чинність:
статтю 2 Указу Президента України від 26 вересня 2015 року № 563 «Питання На-

ціональної ради з питань антикорупційної політики»;
статті 2 — 4 Указу Президента України від 25 червня 2019 року № 453 «Питання 

Національної ради з питань антикорупційної політики»;
Указ Президента України від 16 липня 2019 року №  523 «Про зміни y персональ-

ному складі Національної ради з питань антикорупційної політики»;
Указ Президента України від 31 липня 2019 року №  565 «Про зміни у персональ-

ному складі Національної ради з питань антикорупційної політики».
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
1 червня 2020 року
№ 207/2020

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 27 травня 2020 р. № 407 
київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
на витрати, пов’язані з комплексом заходів 

із зберігання, перевезення, переробки  
та експортом об’єктів державного цінового 
регулювання державного інтервенційного 

фонду
кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-

ті на витрати, пов’язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, перероб-
ки та експортом об’єктів державного цінового регулювання державного інтервен-
ційного фонду, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 23 червня  
2010 р. № 502 (офіційний вісник України, 2010 р., № 48, ст. 1576; 2011 р., № 11, ст. 486;  
2013 р., № 89, ст. 3264), такі зміни:

у пункті 4 та абзаці першому пункту 5 слова «за погодженням з Мінекономроз-
витку» виключити;

у тексті Порядку слово «Мінагрополітики» замінити словом «Мінекономіки».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 27 травня 2020 р. № 408 
київ

Про внесення змін до Порядку 
видачі ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності  
осіб на ринку праці

кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
внести до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб 

на ринку праці, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 20 берез-
ня 2013 р. № 207 (офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2018 р., № 33,  
ст. 1159), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтвЕрДЖЕНо 

постановою кабінету Міністрів України 
від 27 травня 2020 р. № 408

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності 

осіб на ринку праці
1. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановле-

ного кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Укра-
їни гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого 
карантину та 30 днів після його відміни.».

2. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:
«Додаток  

до Порядку 
(в редакції постанови кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2020 р. № 408)
____________________________________________________________________

(найменування центру зайнятості)
ваучер № _______________ на суму _____________________________ гривень

                                                (прописом)
виданий _______________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім’я та по батькові,
______________________________________________________________________
                       серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________________________________
                        реєстраційний номер облікової картки платника податків
(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття)
для проходження перепідготовки за робітничою професією; підготовки за спеціаль-
ністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здо-
бутих за іншою спеціальністю; підготовки на наступному рівні освіти (крім третього 
(освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалі-
зації, підвищення кваліфікації (потрібне підкреслити) за професією (спеціальністю) 
__________________.

оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття.

Період використання ваучера для укладення із закладом освіти договору про на-
вчання становить 90 днів.

керівник центру зайнятості ______________
(підпис)

МП

__________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(лінія відрізу)
відмітка про прийняття на навчання 

(повертається у п’ятиденний строк центру зайнятості)
Наказом від ____ __________ ____ р. № ____ закладом освіти _______

______________________________________________________________________
                                                            (найменування закладу освіти)
зараховано _____________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім’я та по батькові)
до складу навчальної групи № _______ для проходження перепідготовки за робітни-
чою професією; підготовки за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі 
ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовки на на-
ступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та нау-
кового рівня вищої освіти); спеціалізації, підвищення кваліфікації (потрібне підкрес-
лити) за професією (спеціальністю) _______________________________________.

Строк навчання становить з ___ ________ ___ р.  до ___ _______ ___ р.
оплата за навчання (окремий період навчання) здійснюється згідно з ваучером  

№ ________, виданим ___________________________________________________.
                                                     (найменування центру зайнятості)
копія договору про навчання, відомості про рахунок закладу освіти для оплати йо-

го вартості додаються.
керівник закладу освіти ______________

(підпис)
МП

__________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 27 травня 2020 р. № 409 
київ

Про внесення змін до Положення  
про порядок проходження альтернативної 

(невійськової) служби
кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
внести до Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) 

служби, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 
р. № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону 
України «Про альтернативну (невійськову) службу» (офіційний вісник України, 1999 
р., № 45, ст. 2240; 2005 р., № 1, ст. 31), такі зміни:

у другому реченні абзацу першого пункту 5 слова «, довідка про склад сім’ї» ви-
ключити;

абзац шостий пункту 24 виключити. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 27 травня 2020 р. № 413 
київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 травня 2016 р. № 335
кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
внести у додаток до постанови кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р.  

№ 335 «Про координаційну раду з питань реформування державного управління» 
(офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577; 2017 р., № 40, ст. 1259; 2018 р.,  
№ 92, ст. 3046; 2019 р., № 94, ст. 3103) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтвЕрДЖЕНо 
постановою кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2020 р. № 413

ЗМІнИ,  
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів  

України від 18 травня 2016 р. № 335
1. Позицію 
«Голова НАДС, заступник голови координаційної ради»
замінити такою позицією:
«Голова (заступник Голови) НАДС».
2. виключити таку позицію:
«Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики».
3. Позицію
«Заступник Голови Держаудитслужби» 
замінити такою позицією: 
«Голова (заступник Голови) Держаудитслужби».
4. Позицію 
«Представник офісу ефективного регулювання (за згодою)» 
замінити такою позицією: 
«Представник рахункової палати України (за згодою)».
5. Позицію 
«Представник громадської ініціативи «реанімаційний пакет реформ» (за згодою)» 
замінити такою позицією: 
«Представники комітету верховної ради України з питань бюджету (за згодою)».
6. Доповнити додаток такою позицією: 
«Представники громадських організацій (за згодою)».

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 27 травня 2020 р. № 416 
київ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України 

кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
визнати такими, що втратили чинність:
постанову кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 447 «Про затверджен-

ня Порядку організації та фінансування стратегічного планування у сфері оборони і 
військового будівництва» (офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 1003);

пункт 7 змін, що вносяться до постанов кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 297 (офіційний вісник 
України, 2013 р., № 33, ст. 1158).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 27 травня 2020 р. № 418 
київ

Про внесення змін до пункту 9  
Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств, 
інших органів виконавчої влади

кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
внести до пункту 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових ак-

тів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою кабіне-
ту Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1—2, ст. 28; 
офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 770; 2013 р., № 9, ст. 343; 2018 р., № 96,  
ст. 3173; 2020 р., № 18, ст. 703), такі зміни:

абзац десятий викласти в такій редакції:
«е) висновок про проведення гендерно-правової експертизи проекту нормативно-

правового акта за формою, визначеною у додатку 2 до Порядку проведення гендер-
но-правової експертизи, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 
28 листопада 2018 р. № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи» 
(офіційний вісник України, 2018 р., № 96, ст. 3173);»;

абзац одинадцятий виключити.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Повістка про виклик обвинуваченого 
Ягельський Ігор Валентинович, що мешкає за адресою: Донецька об-

ласть, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Миру, 47/7, на підставі ст. ст. 9, 135, 137, 
314 КПК України викликається на 10.06.2020 року на 09-50 годину до Ар-
темівського міськрайонного суду (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5, каб. 308) для участі у підготовчому судовому засіданні у кримінальному 
провадженні № 219/1224/20 1-кп/219/753/2020 за ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Суддя Любчик О. В. 

Повістка про виклик в суд обвинувачених
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження  

№ 430/1200/14 за обвинуваченням Шкрібець Вадима Павловича, Гедзь Василя Володимировича у вчиненні злочину, 
передбаченого п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Луганської області викликає Шкрібець 
Вадима Павловича, Гедзь Василя Володимировича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 11 червня 2020 
року о 13 годині 30 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою (пл. 
Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марківського району, Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас о. в., суддів Дідоренко а. Е., Чернік а. П.

втрачений судновий білет 

на човен, реєстраційний номер 

ОДА 1165 К, регістровий номер 

SRU 405304, виданий на Лупачова 

Сергія Олександровича, 

вважати недійсним.

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

Викликається обвинувачений: Селіван Андрій Володимирович, 21.08.1977 ро-
ку народження, який зареєстрований у будинку 119 по вул. Одеська у м. Макіїв-
ка Донецької області, на 09 червня 2020 року о 09- 00 годині для участі у судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Доне-
цької області за  адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21, каб. №18. 

Суддя Данелюк О. М. 

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється роз-
гляд кримінального провадження щодо Іванюка Олега Анатолійовича, обвинува-
ченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого відкладено на 09:00 
годину 11 червня 2020 року.

Обвинуваченому Іванюку Олегу Анатолійовичу необхідно з’явитись о 09:00 
годині 11 червня 2020 року до зали судового засідання № 6 Красноармійсько-
го міськ районного суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька область,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20.

Суддя Стоілова Т. В.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області зна-
ходиться кримінальне провадження № 233/6358/18 за обвинуваченням Харченко 
Леоніда Володимировича, 10 січня 1972 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Харченко Леоніда Володимировича у судове за-
сідання на 11 червня 2020 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя Стадченко О. В.

11. Фізичні особи, які пройшли навчання, але не надавали послуг з догляду про-
тягом трьох років з моменту його завершення, перед початком надання послуг пови-
нні пройти повторне навчання або скласти іспит відповідно до вимог цього Порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 червня 2020 р. № 431 
Київ

Про внесення змін до Правил реєстрації місця 
проживання

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабі-

нету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 «Про затвердження Правил ре-
єстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру» (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 28, ст. 1108), такі зміни:

в абзаці п’ятому пункту 8 слова «де проживають зазначені особи» замінити сло-
вами «в яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону 
України «Про соціальні послуги»;

в абзаці восьмому пункту 26 слова «підстав для проживання бездомної особи» за-
мінити словами «підстав для перебування бездомної особи на обліку/для отримання 
бездомною особою соціальних послуг»;

у додатку 9 до Правил слова «проживає у» замінити словами «отримує соціальні 
послуги/перебуває на обліку в», а слово «посада,» виключити.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 червня 2020 р. № 432 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 21 жовтня 1995 р. № 848  
і від 22 квітня 2020 р. № 329

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про 

спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на опла-
ту житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива» (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник Укра-
їни, 2019 р., № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3, ст. 161) і від 22 квітня 2020 р. № 329 «Деякі 
питання соціальної підтримки сімей з дітьми» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 
37, ст. 1208) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 
травня 2020 р. № 392, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2020 р. № 432

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 22 квітня 2020 р. № 329

1. В абзаці дванадцятому пункту 50 Положення про порядок призначення житло-
вих субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
1995 р. № 848, слово «два» замінити словом «три».

2. У Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які об-
рали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платни-
ків єдиного податку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 
квітня 2020 р. № 329:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам — підпри-

ємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої 
групи платників єдиного податку, які:

 сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реє-
страції фізичної особи — підприємця; або

зареєструвалися як фізичні особи — підприємці у січні — березні 2020 р.; або
отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, вста-

новленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та 
звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування.

Допомога на дітей призначається і виплачується також фізичним особам — під-
приємцям, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему оподат-
кування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку.

Допомога на дітей фізичним особам — підприємцям, зазначеним в абзацах тре-
тьому та четвертому цього пункту, які звернулися за її призначенням у травні — черв-
ні 2020 р., призначається та виплачується починаючи з травня 2020 року.»;

2) в абзаці першому пункту 6 слова «одному з батьків (опікуну) на кожну дити-
ну» замінити словами «одному з батьків (опікуну), з яким постійно проживає дити-
на, на кожну таку дитину»;

3) абзаци другий і третій пункту 9 викласти у такій редакції:
«копії свідоцтв про народження дітей або виданих компетентними органами іно-

земної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують 
народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України 
(для дітей віком до 10 років);

довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про 
застраховану особу за формою ОК—7), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і 
четвертому пункту 3 цього Порядку;»;

4) абзаци другий і третій пункту 10 викласти у такій редакції:
«фотокопії свідоцтв про народження дітей або відомості про свідоцтва про наро-

дження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізви-
ще, ім’я та по батькові батьків) чи виданих компетентними органами іноземної краї-
ни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народжен-
ня дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей 
віком до 10 років);

фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про 

застраховану особу за формою ОК—7), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і 
четвертому пункту 3 цього Порядку;»;

5) пункт 11 викласти у такій редакції:
«11. Для  підтвердження  даних  про одержувачів пенсій  та  допомоги, зазначених 

в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку, використовується інформація територі-
альних органів Пенсійного фонду України та інформація органів соціального захисту 
населення за результатами обміну електронними базами даних.

Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, зазначених 
в абзацах другому і третьому пункту 10 цього Порядку, надаються через інформа-
ційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Зако-
нів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про елек-
тронні довірчі послуги» після введення в експлуатацію відповідних технічних та про-
грамних засобів.»;

6) додаток до Порядку викласти у такій редакції:
«Додаток  

до Порядку 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 червня 2020 р. № 432)
До органу соціального захисту населення 

______________________________________________________
(найменування органу соціального захисту населення)

від __________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

категорія заявника ____________________________, проживаю 
        (батько/мати, опікун)

за адресою ___________________________________________,
номер телефону __________________;  
адреса електронної пошти ________________,
тип документа _________________________________________

            (паспорт громадянина України, 
______________________________________________________

документ, що підтверджує право на постійне проживання
_____________________________________________________

в Україні (для іноземця та особи без громадянства)
серія (за наявності) _______, номер ________________, виданий 
«___»________ ____ р., ____________________
_____________________________________________________,

(ким видано документ)
строк дії паспорта «___»_______ ___р. (за наявності),
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічно-
му реєстрі (за наявності) _____________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ______
______________________________________________________
або відмітка про відмову від прийняття номера _______________,
                  (так/ні)
дата народження « ___»_________  ____ р., 
стать ________________________________________________,

(чоловік, жінка)
громадянство _________________________________________,

(громадянин України, іноземний громадянин, 
особа без громадянства)

відмітка про державну реєстрацію фізичної особи —
підприємця у січні — березні 2020 р. ______________________,
          (так/ні) 
відмітка про звільнення від сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пенсіо-
нер, особа з інвалідністю) _______________________________
                         (так/ні)     

ЗАЯВА 
про призначення допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, 

які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 
першої та другої групи платників єдиного податку

Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)
Інформація про дітей:
1. Свідоцтво про народження, 

серія _______, номер _______________, видане «____»__________ 20___ р., ____
_____________________________________________________________________.

(ким видано документ)
номер актового запису __________, дата актового запису«___»________20___ р.

2. Свідоцтво про народження,
серія _______, номер _______________, видане «____»__________ 20___ р., ____
_____________________________________________________________________.

(ким видано документ)
номер актового запису __________, дата актового запису«___»________20___ р.

3. Свідоцтво про народження,
серія _______, номер _______________, видане «____»__________ 20___ р., ____
_____________________________________________________________________.

(ким видано документ)
номер актового запису __________, дата актового запису«___»________20___ р.

Документ, що засвідчує народження дитини, виданий компетентними ор-
ганами іноземної країни і легалізований в установленому порядку, якщо ін-
ше не передбачено міжнародними договорами України,  номер  (за наявності) 
_______________________, виданий «____»________   20___ р.

Дата встановлення опіки «_____»___________20___ р.
Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банків-

ській установі ________________________________________________________,  
МФО ______________________, код гідно з ЄДРПОУ___________________________,  
назва ______________________________________.

До заяви прикріплені скановані копії таких документів:
свідоцтв про народження або виданих компетентними органами іноземної країни і 

легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження ди-
тини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України ______ (так/ні);

довідки з Пенсійного  фонду України про сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про 
застраховану особу за формою ОК—7), крім осіб, які відповідно до законодавства 
звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування ________ (так/ні);

документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця 
та особи без громадянства) ______ (так/ні);

рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ 
(так/ні).

Номер заяви __________

__________ 
(підпис) «___»____________ 20___ р.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 червня 2020 р. № 433 
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 1 червня 2020 р. № 433

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Типовому положенні про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко), 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. № 1291 
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3326):

1) у пункті 8:
абзац сьомий викласти у такій редакції:
«створення умов для здобуття дітьми освіти у закладах дошкільної, загальної се-

редньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти за місцезнаходжен-
ням центру;»;

в абзаці дев’ятому слова «вищих навчальних закладах» замінити словами «закла-
дах вищої освіти»;

2) абзац п’ятий пункту 10 викласти у такій редакції:
«залишили сім’ю, заклад соціального захисту дітей або інший заклад;»;
3) абзац десятий пункту 12 викласти у такій редакції:
«документ про освіту, висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку роз-

витку дитини, виданий інклюзивно-ресурсним центром (за наявності);»;
4) у пункті 16 слова «загальноосвітніх навчальних закладах» замінити словами «за-

кладах загальної середньої освіти»;
5) у пункті 19 слова «на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії» 

виключити;
6) у пункті 21 слова «навчальний заклад чи до інших центрів» замінити словами «за-

клад соціального захисту дітей або інший заклад».
2. У Примірному положенні про центр соціальної підтримки дітей та сімей, затвер-

дженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 834 (Офі-
ційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3043):

1) у пункті 16:
в абзаці чотирнадцятому слова «дошкільних, загальноосвітніх, вищих, професійно-

технічних навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
абзаци шістнадцятий — двадцять четвертий замінити абзацами такого змісту:
«організацію проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку ди-

тини в інклюзивно-ресурсному центрі з метою визначення її особливих освітніх по-
треб (за потреби);

інші заходи відповідно до основних завдань центру.
На кожну дитину, зараховану до відділення, формується особова справа, в якій збе-

рігаються такі документи:
направлення, видане службою у справах дітей, якій підпорядковується центр;
свідоцтво про народження дитини або паспорт громадянина України (за наявності);
відомості про батьків або осіб, які їх замінюють (документи, зазначені в пунктах 

23—25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із за-
хистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 ве-
ресня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із за-
хистом прав дитини» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561) (за наявності);

документ про освіту дитини, інформація із закладів освіти (за наявності);
висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини за формою 

згідно з додатком 4 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльнос-
ті, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 р. № 866; 

висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданий 
інклюзивно-ресурсним центром (за наявності).

Особам, які супроводжують дитину після її вибуття з відділення термінового вла-
штування дітей, видаються на вимогу оригінали документів дитини, які зберігалися в 
центрі, та психолого-педагогічна характеристика дитини з відповідними рекомендаці-
ями.»;

2) у пункті 18:
абзац тридцять шостий викласти у такій редакції:
«висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданий 

інклюзивно-ресурсним центром (за наявності).»;
3) у пункті 36 слова «Учні професійно-технічних та студенти вищих навчальних за-

кладів» замінити словами «Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової пе-
редвищої та вищої освіти»;

4) пункт 37 викласти у такій редакції:
«37. Діти, які перебувають/проживають у центрі, можуть здобувати дошкільну, за-

гальну середню освіту в закладах освіти (їх філіях), що найбільш доступні та наближе-
ні до їх місця перебування/проживання, зокрема у закладах загальної середньої освіти, 
за якими закріплена територія обслуговування, на якій розташований центр, відповідно 
до законодавства. Здобуття дітьми, які перебувають/проживають у центрі, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та позашкільної освіти забезпечу-
ється відповідно до законодавства.»;

5) у тексті Примірного положення слова «навчальний заклад» у всіх відмінках і фор-
мах числа замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі.

3. У Типовому положенні про дитячий будинок-інтернат, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 «Деякі питання соціально-
го захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» (Офіційний вісник України, 2017 
р., № 1, ст. 7):

1) в абзаці четвертому пункту 9 слова «психолого-медико-педагогічної консульта-
ції» замінити словами «інклюзивно-ресурсного центру»;

2) у пункті 14 слова «, а також у разі потреби психолого-медико-педагогічною кон-
сультацією» виключити;

3) у пунктах 23 і 24 слова «психолого-медико-педагогічної консультації» замінити 
словами «інклюзивно-ресурсного центру»

4) підпункт 7 пункту 25 викласти у такій редакції:
«7) висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, вида-

ного інклюзивно-ресурсним центром (за наявності)»;
5) в абзаці другому пункту 33 слова «психолого-медико-педагогічної консультації» 

замінити словами «лікарсько-консультативної комісії»;
6) у першому реченні пункту 44 слово «загальноосвітніми» замінити словами «ти-

повими або іншими освітніми»;
7) в абзаці сьомому пункту 50 слова «загальноосвітніх або спеціальних загальноос-

вітніх навчальних закладах» замінити словами «закладах загальної середньої освіти»;
8) у тексті Типового положення слова «навчальний заклад» у всіх відмінках і фор-

мах числа замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі.
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ  
НA 4 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,
ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

Н А К А З
23.04.2020                     Сєвєродонецьк                              № 15

Про внесення змін до наказу директора 
Департаменту комунальної власності, 

земельних та майнових відносин  
Луганської обласної державної адміністрації  

від 26 січня 2018 року № 8
Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні ад-

міністрації», Законом України «Про доступ до публічної інформації», 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 
«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк до-
кументів, що надаються за запитом на інформацію» (зі змінами), з ме-
тою раціонального використання бюджетних коштів, затвердження 
розміру фактичних витрат на копіювання і друк документів, що нада-
ються за запитом на інформацію та приведення нормативно-правових 
актів у відповідність з чинним законодавством,

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до розміру фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником 
якої є Департамент комунальної власності, земельних та майнових від-
носин Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого на-
казом Департаменту комунальної власності, земельних та майнових 
відносин Луганської обласної державної адміністрації від 26 січня 2018 
року № 8, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні 
юстиції у Луганській області 01 лютого 2018 року за № 5/1761, виклав-
ши його в новій редакції, що додається.

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Сергій ОЛЕЙНІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора Департаменту комунальної 
власності, земельних та майнових відносин 
Луганської обласної державної адміністрації  

26 січня 2018 року № 8 
(в редакції наказу директора Департаменту 

комунальної власності, земельних  
та майнових відносин Луганської обласної 

державної адміністрації 
від 23 квітня 2020 року № 15) 

Розмір фактичних витрат на копіювання  
або друк документів, що надаються  

за запитом на інформацію, розпорядником 
якої є Департамент комунальної власності, 

земельних та майнових відносин Луганської 
обласної державної адміністрації

№ з/п Послуга, що надається Вартість виготовлення однієї сторінки
1 2 3
1. Копіювання або друк ко-

пій документів форма-
ту А4 та меншого розміру 
(в тому числі двосторон-
ній друк)

0,2 відсотка розміру прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки

2. Копіювання або друк ко-
пій документів будь-якого 
формату, якщо в доку-
ментах поряд з відкритою 
інформацією міститься 
інформація з обмеженим 
доступом, що потребує її 
відокремлення, прихову-
вання (в тому числі дво-
сторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки

3. Виготовлення цифрових 
копій документів шляхом 
сканування

0,1 відсотка розміру прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб за 
сканування однієї сторінки 

Примітка:  розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за ви-
готовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіюван-
ня або друку документів.

Директор Департаменту комунальної власності,  
земельних та майнових відносин Луганської  

обласної держадміністрації   
Сергій ОЛЕЙНІКОВ

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуван-
ням у кримінальному провадженні №42016000000002626 від 28.09.2016 за підозрою Власенко Антона Павлови-
ча, 27.04.1982 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів для складан-
ня обвинувального акта, у зв’язку з чим, керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваному Власен-
ко Антону Павловичу, 27.04.1982 року народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу проку-
ратури Автономної Республіки Крим Бавикіна В.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 03.06.2020 по 
05.06.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, у тому числі ознайомлення з матеріалами 
кримінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору у криміналь-
ному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, до-
кументи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити 
протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких ма-
теріалів.

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 правопору-
шень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 
366 КК України, у судове засідання, яке призначено на 
14.30 год. 12.06.2020 (в приміщенні Стрийського місь-
крайонного суду Львівської області за адресою: Львів-
ська область, м. Стрий, вул. Валова,12).

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

У кримінальному провадженні здійснюється спеціаль-
не судове 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.

Суддя Бораковський  В.М.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК 
України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Владімірская, 35, у судове засідання, яке 
проводитиметься в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 12 червня 2020 року о 10 год.  
30 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськра-
йонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. в судо-
ве засідання оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

У провадженні Вищого антикорупційного суду пере-
буває клопотання детектива Національного бюро Тре-
тього відділу детективів Першого підрозділу детекти-
вів Головного підрозділу детективів Національного ан-
тикорупційного бюро України Ліпи Олексія Павловича, 
погоджене Першим заступником керівника Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури Офісу Генерально-
го Прокурора Грищуком Максимом Олександровичем, 
про встановлення строку ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження № 52018000000000697 від 
12.07.2018 підозрюваному Майку Вадиму Михайловичу, 
22.04.1966 р.н., та його захисникам.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного су-
ду від 10.01.2020 постановлено здійснювати  спеціальне 
досудове розслідування відносно підозрюваного Майка 
Вадима Михайловича, 22.04.1966 р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний 
суд  у порядку ст. 297-5 КПК України викликає в судове 
засідання  на 11 год. 00 хв. 09 червня 2020 року підозрю-
ваного  Майка Вадима Михайловича, 22.04.1966 р.н., для 
розгляду вищезазначеного клопотання (судове засідан-
ня відбудеться  в приміщенні Вищого антикорупційного 
суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

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

Слідчий суддя Воронько В.Д.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кри-
мінальне провадження № 712/11985/18 відносно Григо-
ряна Владислава Валерійовича за підозрою у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Григорян Владислав Валерійович, 
22.04.1983 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Косіора, 
буд. 5, кв. 16, фактично проживає: м. Алчевськ, викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 16 червня 
2020 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 2.

Суддя Кончина О.І.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Бритіков Віталій Вікторович, 23.07.1989 
р.н., адреса: Луганська область, Лутугинський ра-
йон, с. Розкішне, вул. Підгірна, 68, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 5 червня 2020 року о 10 год. 00 хв. в каб.  
№ 231 до слідчого УСБУ в Черкаській області Водяни-
ка А. С., за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 
398-546, для участі у слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 22018250000000018 від 
07.02.2018 за ч. 1 ст. 2583 КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Луцького міськрайонного суду Во-

линської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня, внесене до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12012020020000045 від 29 листопада 2012 ро-
ку про обвинувачення Жиліча Олександра Васильовича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 
КК України.

У зв’язку з цим, суд викликає обвинуваченого Жилі-
ча Олександра Васильовича, 08.02.1979 року народжен-
ня, уродженця м. Ківерці Волинської області, жителя 
м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11/77, в судові засідан-
ня, які відбудуться 19 червня 2020 року о 10 год. 00 хв., 
24 червня 2020 року о 10 год. 00 хв., 03 липня 2020 ро-
ку о 10 год. 00 хв., 08 липня 2020 року о 10 год. 00 хв., 
17 липня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Луцько-
го міськрайонного суду Волинської області, за адресою:  
м. Луцьк, вул. Конякіна, 3, зал судових засідань № 5.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК України з мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження підозрюваний (обвинувачений) вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне 
провадження здійснюватиметься за відсутності обвину-
ваченого (in absentia) в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Ясельський І.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 

10.04.1971 року народження, останнє відоме місце про-
живання: Херсонська область, Чаплинський район,  
с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України повідомляється про те, що 02.08.2018 року  
Херсонським міським судом Херсонської області по 
кримінальному провадженню №22015230000000032 за  
обвинуваченням Степанько Сергія Леонідовича за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здій-
снення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого  
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому 
необхідно з’явитися 10.06.2020 року о 08:30 год. у каб. 
703 до Херсонського міського суду Херсонської області 
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для учас-
ті у розгляді кримінального провадження № 766/9438/17 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської області 
ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Зубов О.С.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Михай-
лова Володимира Петровича, 26.03.1956 р.н., уродженця с. Но-
воалександрівка Запорізької області, проживаючого у м. Доне-
цьку по вул. Краснознаменній, буд. №125, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/1787/18 1-кп/296/336/20 по 
обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1  
ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, в судові засідання під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є., розгляд яких призначено на 09 черв-
ня 2020р. о 10 год. 30 хв. та на 23 червня 2020р. о 09 год. 30 хв.  
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Мель-
ника Ігоря Васильовича, 04.11.1972 р.н., уродженця смт Нижня 
Кринка, м. Макіївка Донецької обл., як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/6759/17 1-кп/296/309/20 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Аксьонова В.Є. в судові засідання, що відбудуться 09 червня 
2020р. о 09 год. 30 хв. та 19 червня 2020р. о 09 год. 30 хв. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Зволь-
ського Вадима Володимировича, 1964 р.н., як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/4949/18 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
260 КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. в судові 
засідання, що відбудуться 10 червня 2020 року о 16.30 год. та 24 
червня 2020 року о 09.30 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

Втрачене Посвідчення  

адвоката № 282,  

видане КДКА  

Кіровоградської області  

на ім’я Бойчука Д.В.,  

вважати недійсним.
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