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  УКАЗ ПреЗИДеНтА УКрАЇНИ

Про призначення стипендій Президента 
України для видатних спортсменів  

із паралімпійських і дефлімпійських видів 
спорту та їх тренерів

відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року № 290 «Про захо-
ди щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки пара-
лімпійського і дефлімпійського руху в Україні» (зі змінами, внесеними Указами від 21 
липня 2008 року № 642, від 8 липня 2009 року № 517, від 15 лютого 2010 року № 163, 
від 23 лютого 2012 року № 142, від 17 вересня 2012 року № 547, від 12 липня 2013 
року № 377, від 3 грудня 2015 року № 677, від 24 липня 2017 року № 188, від 16 лис-
топада 2018 року № 367 та від 9 січня 2019 року № 4) ПОСТАнОвЛяЮ:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпій-
ських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам:

АНДрІЇШИНУ Андрію Петровичу — срібному призерові ХІХ зимових Дефлімпій-
ських ігор 2019 року з лижних перегонів (тернопільська область), у розмірі 12 ти-
сяч гривень

БАКЛАНОвІЙ тетяні Германівні — чемпіонці ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 
2019 року з шахів (Донецька область), y розмірі 15 тисяч гривень

БАрАБАНОвУ Микиті Сергійовичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 
року з легкої атлетики (Запорізька область), y розмірі 9 тисяч гривень

БОтУрчУК Оксані Олександрівні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з 
легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 9 тисяч гривень

вІрчеНКУ Олексію Олександровичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 
2019 року з плавання (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ГОНчАр Світлані Яківні — чемпіонці ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року 
з шахів (Одеська область), у розмірі 15 тисяч гривень

ДАНИЛЮКУ вадиму Олександровичу — чемпіонові світу 2019 року з боулінгу 
(Одеська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ДеНИСеНКУ руслану Сергійовичу — бронзовому призерові ХІХ зимових Дефлім-
пійських ігор 2019 року з лижних перегонів (Сумська область), у розмірі 10 тисяч 
гривень

ДІДОреНКУ Назару володимировичу —- чемпіонові світу 2019 року з боулінгу (м. 
Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

ЗАГреБеЛЬНОМУ владиславу володимировичу — бронзовому призерові чемпі-
онату світу 2019 року з легкої атлетики (Дніпропетровська область), у розмірі 7 ти-
сяч гривень

КОБЗАр Наталії Миколаївні — чемпіонці світу 2019 року з легкої атлетики (Дні-
пропетровська область), у розмірі 12 тисяч гривень

КОЛБАСІНУ тихону Григоровичу — чемпіонові Європи 2019 року з волейболу 
(Одеська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КОЛОМІІЙЦЮ Олексію Михайловичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання 
(чернігівська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ЛАврИК Анастасії віталіївні — срібній призерці ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 
2019 року з лижних перегонів (м. Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

ЛЯНГУЗОвІЙ Аліні Євгенівні — чемпіонці ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 
року з шахів (м. Київ), y розмірі 15 тисяч гривень

МАЖАЄвУ Дмитру Сергійовичу — чемпіонові ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 
2019 року з лижних перегонів (Сумська область), у розмірі 15 тисяч гривень

МАЙЄрУ ростиславу Сергійовичу — чемпіонові світу 2019 року з боулінгу (м. Ки-
їв), у розмірі 12 тисяч гривень

МАНДЗЮКУ Павлу Петровичу — срібному призерові ХІХ зимових Дефлімпійських 
ігор 2019 року з лижних перегонів (Київська область), у розмірі 12 тисяч гривень

МАХНИК Аніті володимирівні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з 
плавання (Дніпропетровська область), у розмірі 9 тисяч гривень

МАЮ Івану Геннадійовичу — чемпіонові світу 2019 року з тенісу настільного (Пол-
тавська область), у розмірі 12 тисяч гривень

МОСКАЛеНКО Анастасії вікторівні — чемпіонці світу 2019 року з легкої атлетики 
(Дніпропетровська область), y розмірі 12 тисяч гривень

НАЗАреНКУ Олександру вікторовичу — чемпіонові Європи 2019 року з дзюдо 
(рівненська область), у розмірі 7 тисяч гривень

HOПрІЄНКО Єлізаветі Олександрівні — бронзовій призерці ХІХ зимових Дефлім-
пійських ігор 2019 року з лижних перегонів (Київська область), y розмірі 10 тисяч 
гривень

НОСОвІЙ Анні Андріївні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з плавання 
(чернігівська область), у розмірі 9 тисяч гривень

ОСИПОвІЙ Альоні володимирівні — чемпіонці ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 
2019 року з шахів (Харківська область), у розмірі 15 тисяч гривень

ПИШНЯКУ володимиру Степановичу — срібному призерові ХІХ зимових Дефлім-
пійських ігор 2019 року з лижних перегонів (м. Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

ПОГОреЛОвІЙ Діані Андріївні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з 
плавання (Дніпропетровська область), у розмірі 9 тисяч гривень

реЖИЛО Марії Ігорівні — чемпіонці світу 2019 року з плавання (м. Київ), у роз-
мірі 12 тисяч гривень

рУДеНКО Інзі едуардівні — чемпіонці ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року 
з шахів (Дніпропетровська область), y розмірі 15 тисяч гривень

трУБІНУ Сергію Михайловичу — чемпіонові світу 2019 року з боулінгу (Запорізь-
ка область), y розмірі 12 тисяч гривень

ЯЛОвеЗІ владиславу Георгійовичу — чемпіонові світу 2019 року з боулінгу (Пол-
тавська область), у розмірі 12 тисяч гривень

АртЬОМІНУ Дмитру володимировичу — тренерові збірної команди України з лиж-
них перегонів та тренерові чемпіона світу 2019 року Потапенка в.в. (чернігівська об-
ласть), у розмірі 12 тисяч гривень

БОНДАреНКУ володимиру Івановичу — тренерові чемпіонки світу 2019 року зi 
спортивного орієнтування Андросович Г.А. (Харківська область), у розмірі 12 тисяч 
гривень

ГЛАЗКО Галині Олексіївні — головному тренерові збірної команди України з лиж-
них перегонів та тренерові срібного призера ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 ро-
ку Мандзюка П.П. (м. Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

ГЛУХИХ Ганні Юріївні — старшому тренерові збірної команди України з лижних пе-
регонів та тренерові чемпіона ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року Мажаєва 
Д.С. (м. Київ), у розмірі 15 тисяч гривень

ГУНЬКУ Дмитру Анатолійовичу — тренерові чемпіона світу 2019 року з плавання Ко-
ломійця О.М. (чернігівська область), у розмірі 12 тисяч гривень

КОвАЛеНКУ володимиру Миколайовичу — тренерові чемпіонки ХІХ зимових Деф-
лімпійських ігор 2019 року з шахів Гончар С.Я. (м. Київ), у розмірі 15 тисяч гривень

КУЛИКОвІЙ Ірині Георгіївні — тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2019 
року з легкої атлетики Загребельного в.в. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 ти-
сяч гривень

НІКОЛАЄвУ Леоніду вікторовичу — тренерові збірної команди України з шахів 
та тренерові чемпіонки ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року Бакланової т.Г. 
(м. Київ), у розмірі 15 тисяч гривень

ПечКО Ганні Юріївні — тренерові збірної команди України з легкої атлетики та тре-
нерові чемпіонки світу 2019 року Кобзар Н.М. (Дніпропетровська область), у розмі-
рі 12 тисяч гривень

ПИШНЯКУ Івану Архиповичу — тренерові бронзової призерки ХІХ зимових Дефлім-
пійських ігор 2019 року з лижьшх перегонів Нопрієшсо Є.О. (м. Київ), у розмірі 10 ти-
сяч гривень

ХАрчеНКУ Сергію Івановичу — тренерові бронзового призера ХІХ зимових Дефлім-
пійських ігор 2019 року з лижних перегонів Денисенка р.С. (Сумська область), у роз-
мірі 10 тисяч гривень

ШОКОтІ Івану васильовичу — старшому тренерові збірної команди України з боу-
лінгу та тренерові чемпіона світу 2019 року Дідоренка H.B. (м. Київ), у розмірі 12 ти-
сяч гривень

ЯЛОвеЗІ Георгію володимировичу — тренерові чемпіона світу 2019 року з боулінгу 
Яловеги в.Г. (Полтавська область), у розмірі 12 тисяч гривень.

2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, 
яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому 
виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 червня 2020 року
№ 208/2020

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 3 червня 2020 р. № 435 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 20 травня 2020 р. № 392
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
етапів послаблення протиепідемічних заходів» — із змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 травня 2020 р. № 424, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтверДЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 червня 2020 р. № 435

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 392
1. Абзац другий підпункту 7 пункту 3 викласти в такій редакції:
«легковими автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб 

без урахування осіб віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів за умови, що 
вони є членами однієї сім’ї;».

2. У пункті 4:
1) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
«У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення 

протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та 
приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів ви-
ходячи з результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами 
восьмим — двадцять шостим;

2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«- проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною орга-

нізацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра 
та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релі-
гійний захід проводиться в приміщенні;»;

3) доповнити пункт після абзацу двадцять першого новими абзацами такого змісту:
«з 5 червня:
- прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажир-

ські перевезення авіаційним транспортом;
- діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщен-

нях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема дотримання відстані не 
менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не 
більше ніж чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 ро-
ків), за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є опера-
тором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принци-
пи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та за умови забезпечен-
ня персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і 
використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних ма-
сок, у тому числі виготовлених самостійно;

- особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання щодо само-
ізоляції відповідно до абзацу шостого пункту 6 цієї постанови;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий — двадцять шостий вважати відповідно 
абзацами двадцять шостим — тридцятим;

4) абзац двадцять сьомий виключити;
5) абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:
«- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку;»;
абзац тридцятий після слів «що виконують» доповнити словом «міжнародні».
3. Пункт 5 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«4) проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвален-
ня рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення 
або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.».

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 20 травня 2020 р. № 436 
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення  
електронних аукціонів з продажу  

електричної енергії за двосторонніми 
договорами

Кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
внести до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної 

енергії за двосторонніми договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 2019 р. № 499 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 
1693), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтверДЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 20 травня 2020 р. № 436

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної 

енергії за двосторонніми договорами
1. У пункті 3:
1) доповнити пункт підпунктом 131 такого змісту:
«131) пакет лотів — сукупність лотів, які визначаються продавцем та пропонують-

ся для продажу за двосторонніми договорами на аукціонах;»;
2) підпункт 18 після слів «відповідно до законодавства» доповнити словами «та в 

інших випадках, визначених цим Порядком».
2. У пункті 5 слова і цифри «та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 23—30» 

замінити словами і цифрами «та/або для продажу електричної енергії за двосторон-
німи договорами на аукціонах у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів з 
урахуванням умов, зазначених у пунктах 31—39».

3. Пункт 18 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«5) у спеціальній сесії з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами про-
давати електричну енергію за ціною не нижче середньозваженої фактичної ціни на 
електричну енергію, вироблену продавцем у квітні — травні 2019 р., з урахуванням 
акцизного податку або ціни купівлі електричної енергії з урахуванням акцизного по-
датку за умови, якщо ціни в такій спеціальній сесії не регулюються державою (не ви-
значені як граничні).».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
4. розділ «Перехідний період» виключити.
5. Доповнити Порядок розділом такого змісту:

«Порядок проведення спеціальної сесії з продажу  
пакетів лотів за двосторонніми договорами

31. Пакети лотів, що пропонуються продавцями для продажу на аукціонах у фор-
мі спеціальних сесій, є неподільними.

32. Організатор аукціону проводить окремі спеціальні сесії:
1) з продажу пакетів по 100 лотів за довгостроковими двосторонніми договорами 

із строком виконання (періодом відпуску/відбору електричної енергії) до дванадцяти 
місяців (включно), але в межах календарного року;

2) з продажу пакетів по 50 лотів за середньостроковими двосторонніми догово-
рами із строком виконання (періодом відпуску/відбору електричної енергії) до шести 
місяців (включно), але в межах календарного року;

3) з продажу пакетів по 25 лотів за короткостроковими двосторонніми договора-
ми із строком виконання (періодом відпуску/відбору електричної енергії) до трьох мі-
сяців (включно), але в межах календарного року.

Кінцевий строк виконання за двосторонніми договорами, укладеними протягом 
2020 року, не може перевищувати 31 грудня 2020 року.

33. Продавцями на аукціонах у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів за 
двосторонніми договорами можуть бути учасники ринку електричної енергії, які до-
тримуються вимог, визначених у цьому розділі.

34. Обсяги електричної енергії, які реалізуються на спеціальних сесіях з продажу 
пакетів лотів за двосторонніми договорами виробником електричної енергії на атом-
них електростанціях, становлять до 5 відсотків їх обсягу відпуску у відповідному мі-
сяці згідно з Прогнозним балансом об’єднаної електроенергетичної системи Украї-
ни на відповідний рік.

виробник електричної енергії на атомних електростанціях за наявності у нього 
вільного ресурсу електричної енергії для продажу ініціює спеціальну сесію з прода-
жу пакетів лотів за короткостроковими двосторонніми договорами (із строком вико-
нання до трьох місяців в межах календарного року) після проведення спеціальної се-
сії з продажу пакетів лотів за середньостроковими двосторонніми договорами (до 
шести місяців в межах календарного року), а спеціальну сесію з продажу пакетів ло-
тів за середньостроковими двосторонніми договорами після проведення спеціаль-
ної сесії з продажу пакетів лотів за довгостроковими двосторонніми договорами (до 
дванадцяти місяців в межах календарного року), якщо інше не передбачено рішен-
ням аукціонного комітету.

35. У спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами 
беруть участь покупці, які придбавають електричну енергію виключно для власно-
го споживання, при цьому за довгостроковими двосторонніми договорами виключ-
но покупці, частка електричної енергії в собівартості продукції яких становить не мен-
ше 30 відсотків.

36. Для підтвердження відповідності покупців брати участь у спеціальній сесії з 
продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами потенційні покупці надають ор-
ганізатору аукціону, крім іншого, зазначеного у регламенті аукціону, довідку про об-
сяги фактичного споживання електричної енергії за аналогічний період минулого ро-
ку, що відповідає періоду відпуску/відбору електричної енергії, підтверджену опе-
ратором системи передачі або відповідним оператором системи розподілу. Опера-
тор системи передачі або відповідний оператор системи розподілу повинен протя-
гом трьох робочих днів з дня звернення покупця до відповідного оператора надати 
зазначену довідку. При цьому сумарний обсяг електричної енергії, що придбаваєть-
ся покупцем, не може перевищувати 90 відсотків обсягу його споживання за анало-
гічний період минулого року.

Додатково потенційні покупці, які мають намір брати участь у спеціальних сесіях 
з продажу пакетів лотів за довгостроковими двосторонніми договорами, повинні на-
дати організатору аукціону довідку про частку електричної енергії в структурі собі-
вартості готової товарної продукції підприємства за останній звітний рік, видану не-
залежною аудиторською компанією.

Зазначені довідки надаються покупцем організатору аукціону не пізніше ніж за 24 
години до початку аукціону.

37. Порядок організації і проведення спеціальних сесій з продажу пакетів лотів 
за двосторонніми договорами, укладення двосторонніх договорів купівлі-продажу 
електричної енергії визначається відповідно до цього Порядку та регламенту аукці-
ону.

Аукціонний комітет може надавати організатору аукціону ліміти (обмеження), як-
що вони встановлені рішенням аукціонного комітету, щодо обсягів, які можуть при-
дбаватися покупцями, мінімальних обсягів продажу.

38. Покупці, які придбали на спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів електрич-
ну енергію для забезпечення власного споживання за двосторонніми договорами, 
зобов’язані:

1) за результатами проведення спеціальної сесії з продажу пакетів за двосторон-
німи договорами укласти двосторонні договори купівлі-продажу з продавцями за ви-
значеною на електронному аукціоні ціною;

2) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі придбану ними 
електричну енергію відповідно до укладених з продавцями двосторонніх договорів 
купівлі-продажу електричної енергії незалежно від факту її фізичного споживання 
(умова «take or pay») на умовах передоплати, визначеної у таких договорах;

3) перерахувати продавцю (через організатора аукціону) гарантійний внесок у гро-
шовій формі та на умовах, в розмірі та строки, що визначені у регламенті аукціону;

4) використовувати куплену електричну енергію виключно для власного спожи-
вання із забороною її перепродажу та/або відчуження та/або передачі будь-яких прав 
на неї у будь-який інший спосіб;

5) виконувати інші умови двостороннього договору купівлі-продажу електричної 
енергії, примірна форма якого затверджується аукціонним комітетом;

6) інформувати щомісяця аукціонний комітет про обсяги власного споживання 
електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами купівлі-продажу елек-
тричної енергії.

39. За результатами проведення спеціальної сесії з продажу пакетів лотів за дво-
сторонніми договорами організатор аукціону складає аукціонні свідоцтва, на підста-
ві яких продавцями та покупцями укладаються двосторонні договори купівлі-прода-
жу електричної енергії.».

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 3 червня 2020 р. № 437 
Київ

Про внесення зміни в додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 22 липня 2015 р. № 571 
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
внести зміну в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня  

2015 р. № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями» (Офіційний ві-
сник України, 2015 р., № 64, ст. 2116; 2019 р., № 80, ст. 2739), доповнивши його піс-
ля позиції

«Міністр розвитку громад та територій, заступник голови Міжвідомчої комісії»
такою позицією:
«Заступник Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник го-

лови Міжвідомчої комісії».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ВДЕНЬ

ВНОЧІ
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +19 +24 Черкаська +8 +13 +22 +27

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

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду (1991—2020 рр.), клі-
матологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезнев-
ського визначили нові кліматичні норми для міста Києва у травні за тем-
пературою повітря і опадами.

Їхні нові значення такі: за температурою повітря — +15,8°С (було 
+15,2°С), за опадами — 65 мм (було 53 мм). 

Центральним районним судом м. Миколаїв у скла-
ді головуючого судді Мамаєвої О.В., суддів Гуденко О.А. 
та Чулуп О.С. здійснюється спеціальне судове про-
вадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, 
складеного за результатами спеціального досудово-
го розслідування обставин кримінального провадження  
№ 22015150000000007 за обвинуваченням Калініна 
Олексія Олександровича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Цен-
трального районного суду м. Миколаєва за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 11 (засоби 
зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса inbox@ct.mk.
court.gov.ua) 12 год. 00 хв. 10 червня 2020 року, 14 год. 
00 хв. 19 червня 2020 року викликається обвинуваче-
ний Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 ро-
ку народження, громадянин України, останнє відоме міс-
це проживання в Україні: м. Миколаїв, вул. Володарсько-
го, 2, кв.27

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявнос-
ті поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздале-
гідь повідомити суд про неможливість з’явлення та про 
поважні причини неявки.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області перебуває кримінальне провадження 
за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни 
Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК Укра-
їни, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Воло-
димировича, 11.06.1971 року народження, останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. 
Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримі-
нального провадження за його обвинуваченням у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд яко-
го здійснюється в порядку спеціального судового про-
вадження, яке відбудеться 10 червня 2020 року oб 11 
год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області, за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності.

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

Суддя О.В. Ільяшевич

ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL31N018344, 
GL23N018370- 
GL23N018373

Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Генератор дизельний 
Р-150Е та земельні ділян-
ки (для будівництва і об-
слуговування житл. будин-
ку, госп. будівель і спо-
руд (присадибні ділянки) в 
кількості 4 шт. за адресою: 
Київська обл., Макарів-
ський р-н, с.Гавронщина

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: 23.06.2020
Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

Точний час початку про-
ведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електрон-
ного аукціону по кожно-
му лоту вказується  
на веб-сайті  
www.prozorro.sale 

Детальна інформація що-
до лота

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/160-
at-rodovid-bank/47343-
asset-sell-id-277592

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги та майнові права) 

АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номера лотів:                        1. GL18N018345; 2. GL3N018343
Короткий опис активів 
(майна) в лотах:

1. Права вимоги та май-
нові права за кредитни-
ми договорами:№№066/02-
КЛТ-06, 066/46-КЛТ-08,  
066/53-КЛВ-08, 066/61-О-08,  
35/АК-00099.08.2, 35.1/ІІ-266.08.1;

2. Дебіторська заборгованість 
юридичної особи за кредитор-
ськими вимогами за судовим 
рішенням

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних 
аукціонів: 23.06.2020
Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукці-
ону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті  
www.prozorro.sale 

Детальна інформація  
щодо лотів

   http://www.fg.gov.ua/not- 
paying/liquidation/160-at-
rodovid-bank/47339-asset-sell-
id-277441

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької об-
ласті, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/480/17 (1-кп/227/91 
/2019) за обвинуваченням Іщенко 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 народження, що мешкає за остан-
ньою відомою адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, викликається на 
09:00 годину 12 червня 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.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майнові права) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номера лотів: GL34N018366,GL34N018367,GL50N018368,GL34N018369,GL34N018389 
Короткий опис активів (майна) в лотах: Майнові права, що випливають з цінних паперів, майнові права за спи-
саною часткою у статутному капіталі та майнові права за списаним простим векселем
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: 26.06.2020
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лотів: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/47335-asset-
sell-id-277355;
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/47346-asset-sell-id-277840

Печатка Житомирського об-

ласного осередку «Полісся» Все-

української громадської організа-

ції «Кінологічна Спілка України»  

не є втраченою, печатка знахо-

диться у помічника Голови Прав-

ління Гончаренко Л.В.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ “ВБР”
Номер лота: GL23N018376
Короткий опис активів (майна) в лоті: Транспортний засіб TOYOTA CAMRY, 2008 року випуску, об’єм 

двигуна 3,5, колір - чорний
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 23.06.2020
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/ 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-
сайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/216323

Повістка про виклик до суду підозрюваного 
Ракушин Олександр Сергійович, 19.03.1963 р.н., уродженець смт Володарське Донецької області, останнє міс-

це проживання: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Цибулько, буд. 25, кв. 9, громадянин України, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України викликається для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження 
стосовно Ракушина Олександра Сергійовича, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 09.06.2020 року о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

СПРАВА «СВІРГУНЕЦЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SVIRGUNETS v. UKRAINE)

(заява № 38262/10)
Стислий виклад рішення від 30 квітня 2020 року

У травні 2002 року щодо заявниці було порушено кримінальну справу за 
підозрою у сприянні в отриманні хабаря. У липні 2003 року заявницю було 
засуджено за всіма пунктами обвинувачення та призначено, серед іншого, 
конфіскацію у дохід держави чверті її майна, яке, як встановив суд, було 
нажито злочинним шляхом.

Надалі справа заявниці розглядалася в апеляційній та касаційній інстан-
ціях, а конфісковане майнотим часом було продано на аукціоні. Після по-
вернення Верховним Судом України справи на новий розгляд до суду пер-
шої інстанції проводилися додаткові розслідування, але зрештою у січні 
2012 року кримінальну справу щодо заявниці було закрито у зв’язку з від-
сутністю складу злочину і знято з майна арешт.

У 2013 році заявниця звернулася до суду з позовом про відшкодування 
їй матеріальної шкоди внаслідок конфіскації її майна, який частково було 
задоволено. Однак апеляційний суд скасував рішення суду першої інстан-
ції, відмовивши у задоволенні її позову. Вищий спеціалізований суд Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив висновки апеля-
ційного суду без змін.

З 2014 року заявниця неодноразово зверталася до судів з позовами 
до різних відповідачів про відшкодування їй матеріальної шкоди, однак 
безрезультатно. У червні 2019 року Касаційний цивільний суд, скасував-
ши попередні рішення, направив справу до суду першої інстанції на но-
вий розгляд.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) за-
явниця скаржилася за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість 
кримінального провадження щодо неї, а також за статтею 1 Першого про-
токолу до Конвенції на конфіскацію її майна в рамках кримінального про-
вадження та неможливість отримати відшкодування його вартості після 
зняття з неї обвинувачень.

Розглянувши скарги заявниці на надмірну тривалість кримінального 
провадження, Європейський суд зауважив, що розгляд справи заявниці 
тривав понад дев’ять років і вісім місяців. З огляду на розгляд справи де-
кілька разів та періоди бездіяльності між ухвалами Верховного Суду Укра-
їни, а також посилаючись на свою усталену практику, Європейський суд 
дійшов висновку про надмірну тривалість кримінального провадження та 
констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

Щодо скарги заявниці за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції Єв-
ропейський суд зазначив, що конфіскація її майна, а також його неповер-
нення або ненадання їй відповідного відшкодування становило втручання 
у майнові права заявниці.Крім того, оскільки правові підстави для конфіс-
кації остаточно відпали після зняття арешту з майна внаслідок скасування 
вироку і закриття кримінальної справи щодо заявниці, Європейський суд 
дійшов висновку, що тривале позбавлення її майна та нездатність держави 
відшкодувати їй його вартість було незаконним, та констатував порушення 
статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Стосовно присудження заявниці відшкодування матеріальної шкоди 
Європейський суд зазначив, що це питання не готове до вирішення та від-
клав його розгляд.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО,
 «1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до 

Конвенції;

4. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заяв-

ниці 2 400 (дві тисячі чотириста) євро в якості відшкодування моральної 
шкоди та 800 (вісімсот) євро в якості компенсації судових та інших витрат 
і додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявниці 
на зазначені суми; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського централь-
ного банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три 
відсоткові пункти;

5. Постановляє, що питання застосування статті 41 Конвенції щодо від-
шкодування матеріальної шкоди не готове для вирішення, а тому:

(a) відкладає розгляд цього питання;
(b) закликає Уряд України та заявницю упродовж наступних трьох міся-

ців надати свої письмові зауваження з цього питання та, зокрема, повідо-
мити Суд про будь-яку угоду, якої вони можуть досягти;

(c) відкладає подальший розгляд цього питання та делегує Голові комі-
тету повноваження вирішити його за необхідності;

6.  Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ІЛЬЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF ILCHENKO v. UKRAINE)

(заява № 65400/16)
Стислий виклад рішення від 09 квітня 2020 року

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

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заяв-
ник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на ненадання йому належної медичної 
допомоги під час тримання під вартою 

Розглянувши скаргу заявника та пославшись на свою попередню прак-
тику у справах проти України, Європейський суд підкреслив, що медич-
на допомога, яка надається в установах виконання покарань, має бу-
ти належною та відповідати тому рівню допомоги, яку державні органи 
зобов’язалися надавати для всього населення. Беручи до уваги свою прак-
тику з цього питання Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі 
заявник не отримав вичерпної та належної медичної допомоги під час три-
мання під вартою, і констатував порушення статті 3 Конвенції.

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

зв’язку з неналежною медичною допомогою під час тримання під вартою;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити за-

явнику суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертова-
ні в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського централь-
ного банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три 
відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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