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  ЗАКОн УКРАЇни

Про внесення змін до Закону України  
«Про збір та облік єдиного внеску  

на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» щодо усунення дискримінації 

за колом платників
Верховна Рада України ПОСТАнОвЛяє:
I. Внести до Закону України »про збір та облік єдиного внеску на загально

обов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 
2011 р., № 23, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 4:
у частині четвертій цифру «4» замінити цифрами «4, 5», а після слів «отримують 

пенсію за віком» доповнити словами «або за вислугу років»;
доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від спла

ти за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік фізичних осіб — підприємців 
та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, зазначених у пунк
тах 4 і 5 частини першої цієї статті.

6. Особи, зазначені у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті, які мають основне 
місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного пері
оду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не 
менше мінімального страхового внеску. такі особи можуть бути платниками єдиного 
внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які робото
давцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального 
страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази на
рахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. при цьому сума єдиного вне
ску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску».

2. Частину першу статті 5 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить не

залежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у податковому ор
гані як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної профе
сійної діяльності».

3. пункт 2 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
«2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які 

обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 51 частини першої статті 4 цього За
кону, — на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкла
денню податком на доходи фізичних осіб. при цьому сума єдиного внеску не може 
бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отрима
но дохід (прибуток).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або 
окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити 
базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдино
го внеску, встановленої цим Законом. при цьому сума єдиного внеску не може бути 
меншою за розмір мінімального страхового внеску».

4. Статтю 20 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. податковим органам з метою перевірки правильності нарахування, обчислен

ня, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску надається доступ до персоніфіко
ваних відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, ком
пенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, 
у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з пенсійним 
фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування».

У зв’язку з цим частини третю — шосту вважати відповідно частинами четвер
тою — сьомою.

5. У розділі VIII »прикінцеві та перехідні положення»:
пункт 98 викласти в такій редакції:
«98. платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, якщо вони не є 

роботодавцями, звільняються від виконання обов’язків, визначених частиною дру
гою статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі в районах 
проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил та здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за заявою члена 
сім’ї або платника єдиного внеску, після його визволення та/або після закінчення йо
го лікування (реабілітації), що підтверджується даними державного органу спеціаль
ного призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпе
ку України, про незаконне позбавлення волі такого платника.

Заява платником єдиного внеску подається протягом 90 днів після його звіль
нення.

якщо платник єдиного внеску перебуває на лікуванні (реабілітації) після звільнен
ня, заява подається протягом 90 днів після закінчення його лікування (реабілітації).

термін перебування на лікуванні (реабілітації) підтверджується відповідною до
відкою (випискою) установи, в якій проводилося лікування (реабілітація) такої осо
би»;

доповнити пунктом 915 такого змісту:
«915. підлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному цим За

коном, несплачені станом на день набрання чинності Законом України «про внесен
ня змін до Закону України «про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платни
ків» з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки, нарахо
вані платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 4 (крім фізичних осіб — під
приємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої стат
ті 4 цього Закону, за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом 
України «про внесення змін до Закону України «про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації 
за колом платників», а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі 
якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає 
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання протягом 90 ка
лендарних днів з дня набрання чинності Законом України «про внесення змін до За
кону України «про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників»:

а) платниками, зазначеними у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону (крім 
фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), — дер
жавному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи 
— підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяль
ності та до податкового органу — звітності відповідно до вимог частини другої стат
ті 6 цього Закону за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом 
України «про внесення змін до Закону України «про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації 
за колом платників». Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, 
якщо вона не була подана раніше;

б) платниками, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, — до 
податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника 
єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону 
за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України «про внесен
ня змін до Закону України «про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників». 
Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була по
дана раніше.

після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від 
державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску 
та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності (якщо відповідна 
звітність не була подана раніше) податковий орган протягом 15 робочих днів прово
дить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання су
ми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списан
ня суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми 
недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки бу
де встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 1 січня 2017 ро
ку до дня набрання чинності Законом України «про внесення змін до Закону України 
«про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування» щодо усунення дискримінації за колом платників»;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в 
повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаче
ному цим Законом.

У разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, 
були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у порядку, передбаче
ному цим Законом, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, 
штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені пунктом 7 частини оди
надцятої статті 25 цього Закону, за наведених умов не застосовуються.

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкли
каною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, 
штрафних санкцій і пені.

нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штраф
них санкцій і пені відповідно до цього Закону не підлягають поверненню».

II. прикінцеві положення
1. цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 5 розділу I цього 

Закону, що набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із 

цим Законом підзаконних нормативноправових актів, забезпечивши набрання ними 
чинності одночасно з набранням чинності цим Законом, шляхом:

прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
приведення своїх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом;
приведення нормативноправових актів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
13 травня 2020 року
№ 592IX

  ЗАКОн УКРАЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення захисту 

телекомунікаційних мереж
Верховна Рада України ПОСТАнОвЛяє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 147. порушення правил охорони телекомунікаційних мереж
порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телеко

мунікаційної мережі чи технічних засобів телекомунікації, чи споруд електрозв’язку, 
що входять до складу телекомунікаційної мережі, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатко
вуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від трьохсот до чотирьох
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

2. Статтю 360 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 
2001 р., № 2526, ст. 131) викласти в такій редакції:

«Стаття 360. Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі
1. Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі чи технічних 

засобів телекомунікації, чи споруд електрозв’язку, що входять до складу телекому
нікаційної мережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікацій
них послуг, —

караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста двадцяти годин, або 
обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

2. ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або за
гальнонебезпечним способом, —

караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мініму
мів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли 
майнову шкоду у великому розмірі або спричинили тяжкі наслідки, —

караються штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатко
вуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від шести до 
восьми років.

примітка.
1. У цій статті майнова шкода визнається заподіяною у великому розмірі, якщо її 

розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів гро
мадян.

2. тяжкими наслідками у цій статті вважаються дії, що спричинили припинення 
надання телекомунікаційних послуг на критично важливі об’єкти інфраструктури».

II. прикінцеві положення
1. цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим 

Законом привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 травня 2020 року
№ 600IX

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 27 травня 2020 р. № 426 
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання 
у 2020 році субвенції з державного бюджету 

обласному бюджету Львівської області  
на погашення кредиторської заборгованості,  

що утворилася за придбане у 2012 році 
медичне обладнання (мамографічне, 

рентгенологічне та апарати ультразвукової 
діагностики) вітчизняного виробництва

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні
стрів України ПОСТАнОвЛяє:

Затвердити порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бю
джету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборго
ваності, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографіч
не, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробни
цтва, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтВЕРДЖЕнО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 27 травня 2020 р. № 426
ПОряДОК ТА УМОвИ  

надання у 2020 році субвенції з державного бюджету обласному  
бюджету Львівської області на погашення кредиторської  

заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 
(мамографічне, рентгенологічне та апарати  

ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва

1. ці порядок та умови визначають механізм надання у 2020 році  
субвенції з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашен
ня кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне 
обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) 
вітчизняного виробництва (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ. Розпорядники субвенції за місце
вими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законо
давства.

3. Використання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених у додатку 6 до 
Закону України «про Державний бюджет України на 2020 рік».

4. Субвенція спрямовується на погашення зареєстрованої в органах Казначейства 
кредиторської заборгованості за медичне обладнання, придбане у 2012 році за ра
хунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного 
обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагнос
тики) вітчизняного виробництва.

5. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399;  
2015 р., № 7, ст. 161), і порядку казначейського обслуговування державного бюдже
ту за витратами, затвердженого Мінфіном.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отрима
ні (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, об
лік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з викорис
танням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. МОЗ подає щомісяця до 15 числа Мінфіну узагальнену інформацію про вико
ристання субвенції та про стан погашення кредиторської заборгованості у розрізі ад
міністративнотериторіальних одиниць.

8. Казначейство інформує щомісяця до 16 числа Мінфін про перераховані обсяги 
субвенції, про стан погашення кредиторської заборгованості та касові видатки у роз
різі адміністративнотериторіальних одиниць.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання суб
венції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в 
установленому законодавством порядку.

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 3 червня 2020 р. № 440 
Київ

Про внесення змін до пункту 6  
Порядку виплати одноразової грошової 

допомоги у зв’язку з негативними  
наслідками поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  
у сумі 1000 гривень окремим категоріям 

населення
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОвЛяє:
Внести зміни до пункту 6 порядку виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку 

з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хво
роби COVID19, спричиненої коронавірусом SARSCoV2, у сумі 1000 гривень окре
мим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України  
від 1 квітня 2020 р. № 251 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1050), виклав
ши абзаци другий і третій у такій редакції:

«До процедури виплати одноразової грошової допомоги особам, які одержують 
пенсії (крім пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні у відпо
відній установі (закладі), застосовуються правила, передбачені законодавством для 
виплати пенсій.

У випадку, якщо одноразова грошова допомога пенсіонерам, які перебувають на 
повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), була виплачена у 
розмірі, передбаченому статтею 48 Закону України «про загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхування», різниця виплачується в наступному виплатному пе
ріоді.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Президент України 
звільнив:
ЧУГУнКІнА Олега павловича — з посади голови Оратівської районної державної 

адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень прези
дента України;

ВЕРШняК Вікторію Миколаївну — з посади голови носівської районної держав
ної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
президента України;

МАКСиМЕнКА Олега Івановича — з посади голови Сосницької районної держав
ної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
президента України.

призначив:
ЧУГУнКІнА Олега павловича — головою Оратівської районної державної адміні

страції Вінницької області;
нАУМЕнКО таїсію Іванівну — головою тростянецької районної державної адміні

страції Вінницької області;
БОРОВСЬКОГО Олега Володимировича — головою тульчинської районної дер

жавної адміністрації Вінницької області;
БІЛОКОня Івана Валерійовича — головою Вознесенської районної державної ад

міністрації Миколаївської області;
МиКЛАЩУКА Ігоря Миколайовича — головою Монастирищенської районної дер

жавної адміністрації Черкаської області;
МОЛОЧКА тараса Вікторовича — головою новгородСіверської районної держав

ної адміністрації Чернігівської області;
БУДАнОВА Дениса Сергійовича — головою Семенівської районної державної ад

міністрації Чернігівської області;
МІнАКОВА Сергія Івановича — головою Глухівської районної державної адміні

страції Сумської області;
КУнДЮБУ Олену петрівну — головою носівської районної державної адміністра

ції Чернігівської області;
ХОМЕнКА Сергія Євгенійовича — головою Сосницької районної державної адмі

ністрації Чернігівської області.
РяБЧУн Валентину Миколаївну – головою Ічнянської районної державної адміні

страції Чернігівської області.
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ДОКУМЕНТИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 травня 2020 р. № 579-р 

Київ

Про призначення Домбровського К. Г.   
першим заступником Голови Державного агентства  

розвитку туризму України  
Призначити Домбровського Кирила Григоровича першим заступником Голови Державного агентства розвитку туризму України  

з 29 травня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установлено-
го з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 589-р 
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 13 березня 2020 р. № 288

Внести зміни у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 288 «Про тимчасове закрит-
тя деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення» (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 26, ст. 975) — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. 
№ 502, від 6 травня 2020 р. № 504 та від 13 травня 2020 р. № 542, виклавши їх в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 березня 2020 р. № 288 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 р. № 589-р)

ПЕРЕЛІК 
пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю,  

які підлягають тимчасовому закриттю
Ідентифіка-

ційний  
номер

Назва пункту  
пропуску, пункту 

контролю
Вид сполучення Характер пере-

везень

Категорія пункту  
пропуску, пункту 

контролю
Місце розташування

440900 Просяне автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Луганська область, 
Марківський район

441200 Танюшівка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Луганська область, 
Новопсковський район

443100 Мілове пішохідний пасажирський місцевий Луганська область, 
Міловський район

442300 Сиротине автомобільний, 
пішохідний

пасажирський місцевий Луганська область, 
Троїцький район

630200 Піски автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Харківська область, 
Дворічанський район

630400 Чугунівка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Харківська область, 
Великобурлуцький район

630600 Плетинівка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Харківська область, 
Вовчанський район

631000 Одноробівка залізничний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Харківська область, 
Золочівський район

631200 Олександрівка автомобільний, 
пішохідний

вантажний, 
пасажирський

міждержавний 
(після дооблаштуван-
ня), місцевий

Харківська область, 
Золочівський район

630700 Вовчанськ залізничний вантажний, паса-
жирський

міждержавний Харківська область, 
Вовчанський район

631400 Журавлівка автомобільний пасажирський місцевий Харківська область, 
Дергачівський район

631600 Стрілеча автомобільний, 
пішохідний

пасажирський місцевий Харківська область, 
Харківський район

630900 Козача Лопань залізничний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Харківська область, 
Дергачівський район

590100 Велика 
Писарівка

автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Сумська область, 
Великописарівський район

590200 Пушкарне залізничний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Сумська область, 
Краснопільський район

590300 Покровка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Сумська область, 
Краснопільський район

590700 Катеринівка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Сумська область,  
Глухівський район

591400 Грабовське автомобільний, пі-
шохідний

 пасажирський місцевий Сумська область, 
Краснопільський район

590500 Волфіне залізничний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Сумська область, 
Білопільський район

590903 Ворожба залізничний вантажний, паса-
жирський

міжнародний Сумська область, 
Білопільський район

590600 Рижівка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Сумська область, 
Білопільський район

591000 Середина-Буда автомобільний, 
пішохідний

пасажирський міждержавний (піс-
ля дооблаштування), 
місцевий

Сумська область, 
Середино-Будський район

740100 Грем’яч автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Чернігівська область, 
Новгород-Сіверський район

740200 Миколаївка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Чернігівська область, 
Семенівський район

741000 Деревини автомобільний, 
пішохідний

пасажирський місцевий Чернігівська область, 
Городнянський район

741100 Ільмівка автомобільний, 
пішохідний

пасажирський місцевий Чернігівська область,  
Городнянський район

741200 Добрянка автомобільний, 
пішохідний

пасажирський місцевий Чернігівська область, 
Ріпкинський район

741300 Кам’янка річковий пасажирський місцевий Чернігівська область, 
Ріпкинський район

180400 Майдан 
Копищенський

автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Житомирська область, 
Олевський район

560300 Переброди автомобільний,  
пішохідний

пасажирський місцевий Рівненська область, 
Дубровицький район

560500 Городище автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Рівненська область, 
Дубровицький район

560600 Прикладники автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Рівненська область, 
Зарічненський район

560700 Вичівка автомобільний,  
пішохідний

пасажирський місцевий Рівненська область, 
Зарічненський район

070100 Дольськ автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Волинська область, 
Любешівський район

070300 Самари автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний 
(після завершення 
будівництва), 
місцевий 

Волинська область, 
Ратнівський район

070500 Тур автомобільний,  
пішохідний

пасажирський місцевий Волинська область, 
Ратнівський район

070700 Гута автомобільний,  
пішохідний

пасажирський місцевий Волинська область, 
Ратнівський район

070800 Піща автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Волинська область, 
Шацький район

071000 Пулемець автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Волинська область, 
Шацький район

210100 Ужгород повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Закарпатська область, 
м. Ужгород

260100 Івано-Франківськ повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Івано-Франківська область, 
м. Івано-Франківськ

610100 Тернопіль повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Тернопільська область, 
м. Тернопіль

680100 Хмельницький повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Хмельницька область, 
м. Хмельницький 

514500 Ізмаїл повітряний пасажирський міжнародний Одеська область, 
м. Ізмаїл

514700 Лиманське повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Одеська область, 
Роздільнянський район

514600 Кульбакіне повітряний для проведення 
ремонтних робіт і 
технічного обслу-
говування літаків 

міжнародний Миколаївська область,  
м. Миколаїв

140800 Маріуполь повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Донецька область, 
м. Маріуполь

120200 Кривий Ріг повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг

591200 Суми повітряний пасажирський міжнародний Сумська область, 
м. Суми

560100 Рівне повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Рівненська область, 
м. Рівне

180100 Озерне (Житомир) повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Житомирська область, 
м. Житомир

710100 Черкаси повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Черкаська область, 
м. Черкаси

360100 Полтава повітряний пасажирський, 
вантажний

міжнародний Полтавська область, 
м. Полтава

631300 Сокольники повітряний переміщення  
літаків власного 
виробництва

міжнародний Харківська область, 
м. Харків

800200 Київський річко-
вий порт

річковий пасажирський, 
вантажний

міжнародний м. Київ

320300 Вільча автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний, 
місцевий

Київська область, 
Поліський район

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2020 р. № 288 
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 589-р)

ПЕРЕЛІК 
пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення

Ідентифікацій-
ний номер

Назва пункту про-
пуску

Вид 
сполучення

Характер транспортних 
перевезень

Категорія пункту 
пропуску

Місце 
розташування

441000 Мілове автомобільний вантажний, 
пасажирський

міждержавний Луганська область, 
Міловський район

630800 Гоптівка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Харківська область, 
Дергачівський район

590800 Бачівськ автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Сумська область, 
Глухівський район

590400 Юнаківка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Сумська область, 
Сумський район

740300 Сеньківка автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Чернігівська область, 
Городнянський район

740700 Нові Яриловичі автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Чернігівська область, 
Ріпкинський район

180300 Виступовичі автомобільний вантажний, пасажирський міжнародний Житомирська область, 
Овруцький район

070400 Доманове автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Волинська область, 
Ратнівський район

740900 Славутич автомобільний вантажний, 
пасажирський

міжнародний Чернігівська область, 
Чернігівський район

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 червня 2020 р. № 615-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної 
аудиторської служби України з цифрового розвитку, цифрових  

трасформацій і цифровізації
Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду за-

ступника Голови Державної аудиторської служби України з цифрового розвитку, цифрових трасформацій і цифровізації шляхом 
укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. уповноваженою особою для проведення співбесіди в 
установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛьТА БАнК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL1N018374; GL40N016941
Короткий опис активів (майна) в лоті: Майн. права за дебіт. заборг., дебіторська заборго-

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 22.06.2020; 26.06.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/47330-asset-sell-id-277137, 
http://deltabank.com.ua/

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
ченого Марфіча Михайла Михайловича, 23.12.1959 р.н. (місце прожи-
вання: м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 1-кп/328/94/20 (справа № 461/3087/17), 
внесеному 28.04.2016 року до Єдиного державного реєстру досу-
дових розслідувань за № 22016140000000036, за обвинуваченням  
Марфіча М. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 18.06.2020 року о  
09-30 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. Колегія суддів: головуючий 
суддя новікова н. В., судді: Гавілей М. М., Курдюков В. М.

Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 
28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимо-
нопольного комітету України» з наступними змінами, внесеними розпоря-
дженнями Антимонопольного комітету України від 19.03.2020 № 4-рп та від 
07.05.2020 № 5-рп, Житомирське обласне територіальне відділення Антимо-
нопольного комітету України (ідентифікаційний код 20403042) припинено з 
01 червня 2020 року шляхом приєднання до Київського обласного терито-
ріального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний 
код 21602826).

Строк заявлення вимог кредиторів до Житомирського обласного терито-
ріального відділення Антимонопольного комітету України складає два місяці 
з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Жи-
томирського обласного територіального відділення Антимонопольного ко-
мітету України.

В зв’язку з втратою свідоцтва 

про державний прапор України 

на судно UA1141DN, видане на ім’я 

Недогреєва Ксенія Володимирівна, 

вважати його недійсним.

Вважати недійсним судновий білет 

на ім’я Азаренко Юрій Олександрович 

на судно Крим б\н 1976 року побудови, 

бортовий номер ДНУ-0206-К .

Втрачені свідоцтва про реєстрацію 

на човни, видані на Низовця 

Сергія Володимировича, №844384 

та №935118, 

вважати недійсними.

Відкрито спадщину після смерті 
14.12.2019 Лук’яненка Юрія Миколайови-
ча, 12.04.1971 р.н., викликаються спадко-
ємці. Приватний нотаріус Київського місь-
кого нотаріального округу А. М. Васютен-
ко, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 16,  
кв. 3, м. Київ.

Суднові реєстраційні документи 

на судно з реєстраційним бортовим 

номером ua 0036 HR, судновласник 

Ходус Валерій Володимирович, 

вважати недійсними.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +23 +28 Черкаська +11 +16 +24 +29

Житомирська +11 +16 +23 +28 Кіровоградська +11 +16 +24 +29
Чернігівська +11 +16 +23 +28 Полтавська +11 +16 +24 +29
Сумська +11 +16 +23 +28 Дніпропетровська +11 +16 +24 +29
Закарпатська +10 +15 +20 +25 Одеська +12 +17 +19 +24
Рівненська +11 +16 +20 +25 Миколаївська +11 +16 +24 +29
Львівська +9 +14 +20 +25 Херсонська +11 +16 +24 +29
Івано-Франківська +10 +15 +19 +24 Запорізька +10 +15 +24 +29
Волинська +10 +15 +19 +24 Харківська +10 +15 +24 +29
Хмельницька +11 +16 +20 +25 Донецька +10 +15 +24 +29
Чернівецька +11 +16 +20 +25 Луганська +10 +15 +24 +29
Тернопільська +11 +16 +20 +25 Крим +11 +16 +23 +28
Вінницька +11 +16 +23 +28 Київ +13 +15 +25 +27

Укргiдрометцентр

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/487/2020

  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В.Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв. «15» червня 2020 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
  буд. 15, корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинського 
О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозе-
кош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січ-
ня 2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляційними скаргами за-
хисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського район-
ного суду міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволен-
ні заяви Байдика О.А. про виправлення описки та заяви Байдика О.А. та 
Фозекош А.А. про роз’яснення вироку суду першої інстанції відмовлено

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А.   Додатково просимо подати такі документи:
  Документ, що посвідчує особу ( паспорт)

Суддя Трясун Ю.Р. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8)  інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-
повідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайом-
лення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути 
застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 
без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (права вимоги та майнові права)  

АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номера лотів:GL15N018377,GL16N018378-GL16N018380,GL15N018381,GL18N018382,

GL15N018383,GL18N018384,GL18N018385, GL17N018386,GL18N018387,GL18N018388
Короткий опис активів (майна) в лотах: Права вимоги та майнові права за кредитними 

договорами, укладеними з юридичними особами:№№ 56.1/7-О-08 від 24.06.2008;56.1/6-
О-08 від 24.06.2008;2007-321 від 11.07.2007;40/05-КЛТ-08 від 19.05.2008;021/01-
КЛВ-08 від 04.06.2008;021/02-О-08 від 18.06.2008;10400 від 07.11.2000;10407 від 
21.11.2000;10418 від 25.12.2000;10426 від 07.02.2001;2007-028 від 06.02.2007;2006-
292 від 20.12.2006;2007-359 від 10.09.2007;2007-411 від 19.12.2007;2008-022 від 
13.02.2008;2008-102 від 12.06.2008;22.1/20-КЛТМ-08 від 21.01.2008;22.1/20-О-07 від 
01.02.2007;79.1/30-КЛТ-07 від 27.09.2007;2007-275 від 30.05.2007

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 вказуєть-
ся на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-
rodovid-bank/47357-asset-sell-id-277943

У провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження № 1-кп/761/2246/2020 за обвину-
ваченням Топалова Андрія Юрійовича за ч. 
5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 256 КК Украї-
ни, згідно з Єдиним державним реєстром до-
судового розслідування за №420 18000 000 
000 066 від 12.01.2018 року. Шевченківський 
районний суд м. Києва повідомляє, що судо-
ве засідання по вищевказаному криміналь-
ному провадженні відбудеться: 18.06.2020 
року о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 
каб. №611.

У разі неявки обвинуваченого до суду, да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Кваша А.В.

Зіпсоване посвідчення громадянки, яка  
постійно проживає або постійно працює на 
території зони посиленого радіологічно-
го контролю  категорії 4 серія В-П №043642 
від 18.10.1993 р., видане Київською 
облдерж адміністрацією Приходько Світлані  
В’ячеславівні, вважати недійсним. 

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Яковлева 
І.М. повідомляє, що відкрита спадкова справа після смерті 15 листопада 2019 
року гр. ГРОМОВА АНДРІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, 30 жовтня 1978 року народжен-
ня, який постійно на день смерті був зареєстрований за адресою: місто Дні-
про, вул. Велика Діївська, буд. № 46, кв. № 38, для вирішення питання спад-
кування спадкоємця померлого, гр. ГРОМОВОЇ ТЕТЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, 24 
серпня 1978 року народження, прошу протягом місяця з дати публікації цьо-
го оголошення з’явитись за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд 66, 
тел.0684073824.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Яковлева 
І.М. повідомляє, що відкрита спадкова справа після смерті 29 вересня 2019 ро-
ку гр. БАСКЕЛОВІЧ РОМАНА МОРДУХОВИЧА, 04 липня 1924 року народжен-
ня, який постійно на день смерті був зареєстрований за адресою: місто Дні-
про, пр. Петра Калнишевського, буд. № 32, кв. № 32, для вирішення питання 
спадкування спадкоємця померлого, гр. БАСКЕЛОВИЧ МИХАЙЛА РОМАНОВИ-
ЧА, 27 липня 1947 року народження, прошу протягом місяця з дати публікації 
цього оголошення з’явитись за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 
66, тел.0509943233.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 
42016000000002711 від 06.10.2016 за підозрою Белоусова Едуарда Фелік-
совича, 27.07.1958 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної осо-
би зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, у зв’язку 
з чим, керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваному 
Белоусову Едуарду Феліксовичу, 27.07.1958 року народження, прибути ра-
зом зі своїм захисником до прокурора відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим Бавикіна В.В. (м. Київ,  вул. Ділова, 24, перший поверх) у пері-
од з 05.06.2020, 08.06.2020 по 09.06.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення 
вказаної процесуальної дії, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримі-
нальних 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 кримінальному провадженні доступ та можли-
вість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові дока-
зи, документи, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як дока-
зи в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального прова-
дження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — проку-
рору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменуван-
ня таких матеріалів.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого: 
МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА (к/п № 22011801100000040) 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК 
України (в редакції Закону від 05.04.2001, чинний 01.09.2001 р. та ч. 2 ст. 260 
КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 15 
червня 2020 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142 .

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Л.Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого: КАР-
ПЕНКА Олександра Миколайовича (к/п № 12012000000000029) у криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 
5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 
289 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться   
09 червня о 14:30 в приміщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142 .

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю потерпілого.

Суддя Л.Г. Косик 

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 19 червня 2020 
року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 507, обвинуваченого Бондарева Романа Володимировича, 26 
вересня 1975 року народження, в рамках кримінального проваджен-
ня № 42016000000002809, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 12 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-3 КК України.

Дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Антонюк М.С.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександро-

вич, 30.05.1995р. н., останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Хіміків, буд.34, кв.1, м. Калуш Калусь-
кого району Івано-Франківської області, на підставі 
ст. 258-3 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
12.06.2020 року о 13 год. 00 хв. до Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду криміналь-
ного провадження про обвинувачення Галецького 
Федора Олександровича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Відкрилася спадкова справа за №9/2020 щодо 

майна померлої 18 листопада 2019 року Андрєєвої 

Лідії Гнатівни. Спадкоємцям пропонується у дво-

тижневий строк звернутися до приватного нотаріуса 

Нововодолазького районного нотаріального окру-

гу Харківської області Туревської Світлани Олексан-

дрівни за адресою: смт Нова Водолага Харківської 

області, пл. Кооперативна, буд. 32.

Розшукуються спадкоємці померлого 10 березня 

2019 року Фоменка Володимира Омеляновича, 1939 

року народження. Для з’ясування підстав та для за-

кликання до спадкування.

Просимо звернутися до Дніпрорудненської дер-

жавної нотаріальної контори Запорізької області за 

адресою:м. Василівка, вул. Театральна буд. 14 до  

1 липня 2020 року.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ільїна Едуарда Микола-
йовича, 04.05.1968 р.н. (який зареєстрований за адресою: Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Юних Ленінців, 5-А, кв. 94, проживав у м. Києві по  
вул. Лятошинського, 8, кв. 43), обвинуваченого у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у судове 
засідання, призначене 15 червня 2020 року о 14 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщен-
ня Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П.Л.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Георгіаді Ларису Федорів-
ну, 15.05.1960 р.н. (яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Безпалого, 48), обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
призначене 15 червня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщен-
ні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П.Л.

Мною, Емеральд Євгенією Олександрівною (у минулому Олійник, Малю-
га) були втрачені власні дипломи бакалавра та магістра про вищу освіту з 
додатками, які отримані у Київському національному університеті імені Та-
раса Шевченка.

Приватний нотаріус Бака О.В. (Дніпропетровська область, м. Новомос-

ковськ, вул. Гетьманська, 35, 0675672224) запрошує спадкоємців померлого 

29.04.2020 року Красмана Володимира Володимировича.

Вважати недiйсним втрачений 

квалiфiкацiйний сертифiкат iнженера 

технiчного нагляду Серiя IT №001640,  

виданий Гельфанду Олександру 

Емiльовичу. 
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