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  ЗАКОН УКрАЇНИ

Про ратифікацію Листа про внесення змін 
№ 3 до Фінансової угоди між Україною 
та Європейським інвестиційним банком 

(розвиток системи водопостачання  
та водовідведення в місті Миколаїв)

верховна рада України ПОСТАнОвЛяЄ:
ратифікувати Лист про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та 

Європейським інвестиційним банком (розвиток системи водопостачання та водовід-
ведення в місті Миколаїв), підписаний 19 жовтня 2018 року (додається), який наби-
рає чинності з дати набрання чинності цим Законом та повідомлення Європейським 
інвестиційним банком про прийняття ним документів, що вимагаються цим Листом 
про внесення змін.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року
№ 580-IX

  ЗАКОН УКрАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення 

процедури внесення змін
верховна рада України ПОСТАнОвЛяЄ:
І. внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (відомості вер-

ховної ради УрСр, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після частини третьої доповни-
ти новою частиною такого змісту:

«Зміни до законодавства України про адміністративні правопорушення можуть 
вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та інших зако-
нів України, що встановлюють адміністративну відповідальність, та/або до законо-
давства України про кримінальну відповідальність, та/або до кримінального процесу-
ального законодавства України».

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
2. Статтю 3 Кримінального кодексу України (відомості верховної ради України, 

2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть 

вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кри-
мінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України 
про адміністративні правопорушення».

3. Статтю 1 Кримінального процесуального кодексу України (відомості верховної 
ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Зміни до кримінального процесуального законодавства України можуть вно-
ситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до законодав-
ства про кримінальну відповідальність, та/або до законодавства України про адміні-
стративні правопорушення».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 травня 2020 року
№ 619-IX

  ЗАКОН УКрАЇНИ

Про ратифікацію Конвенції ради Європи  
про доступ до офіційних документів

верховна рада України ПОСТАнОвЛяЄ:
1. ратифікувати Конвенцію ради Європи про доступ до офіційних документів, вчи-

нену 18 червня 2009 року у м. тромсе (додається), яка набирає чинності в перший 
день місяця, що настає після завершення тримісячного строку від дати, коли 10 дер-
жав — членів ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість для них Конвен-
ції, з такими заявами:

«відповідно до пункту 2 статті 1 Конвенції Україна заявляє, що визначення понят-
тя «державні органи» також включає: органи законодавчої влади щодо їхніх інших 
функцій; органи судової влади щодо їхніх інших функцій; фізичні чи юридичні особи 
у тій мірі, в якій вони виконують державні функції або управляють державними ко-
штами відповідно до національного законодавства»;

«Україна заявляє, що внаслідок збройної агресії російської Федерації виконан-
ня Україною зобов’язань, передбачених Конвенцією, на тимчасово окупованих тери-
торіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній республіці Крим та місті Се-
вастополі не гарантується до повного відновлення конституційного ладу України на 
цих територіях.

Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованих тери-
торіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній республіці Крим та місті Се-
вастополі та їхня діяльність є незаконними, якщо ці органи або особи створені, об-
рані чи призначені у порядку, не передбаченому Конституцією та законами України, 
а будь-які їхні акти (рішення, документи) є недійсними і не створюють жодних пра-
вових наслідків».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 травня 2020 року
№ 631-IX

  ПОСтАНОвА верХОвНОЇ  
рАДИ УКрАЇНИ

Про призначення Ткаченка О. в.  
Міністром культури та інформаційної 

політики України
відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України верховна 

рада України ПОСТАнОвЛяЄ:
Призначити тКАчеНКА Олександра владиславовича на посаду Міністра культури 

та інформаційної політики України.
Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ

м. Київ
4 червня 2020 року
№ 669-IX

  ПОСтАНОвА верХОвНОЇ  
рАДИ УКрАЇНИ

Про дострокове припинення повноважень 
народного депутата України Ткаченка О. в.
відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України верховна ра-

да України ПОСТАнОвЛяЄ:
Припинити достроково повноваження народного депутата України ткаченка Олек-

сандра владиславовича, обраного в загальнодержавному багатомандатному вибор-
чому окрузі, ПОЛІтИчНА ПАртІЯ «СЛУГА НАрОДУ», у зв’язку з особистою заявою 
про складення ним депутатських повноважень.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 червня 2020 року 
№ 670-IX

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 3 червня 2020 р. № 609-р 
Київ

Про призначення Кузьменкова О. О.  
Головою Державного агентства водних  

ресурсів України  
Призначити Кузьменкова Олексія Олександровича Головою Державного агент-

ства водних ресурсів України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, вста-
новивши випробування строком на два місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 3 червня 2020 р. № 611-р 
Київ

Деякі питання діяльності публічного  
акціонерного товариства акціонерний  

банк «Укргазбанк»
1. Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича на підписання пра-

вочинів, пов’язаних з наданням кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією публіч-
ному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк» з можливістю його кон-
вертації у статутний капітал банку, а також документів, передбачених такими правочина-
ми, зокрема договору про імплементацію, договору між акціонерами, договору про опці-
он на продаж акцій.

2. Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпораці-
єю публічному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк» з можливістю 
його конвертації у статутний капітал банку, що додаються до оригіналу.

3. Міністерству фінансів після укладення договору про опціон на продаж акцій відпо-
відно до основних умов, затверджених цим розпорядженням, щороку передбачати у про-
екті закону про Державний бюджет України на відповідний рік механізм фінансування ви-
трат, необхідних у випадку реалізації такого договору.

4. Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
20 листопада 2019 р. № 1230 «Деякі питання діяльності публічного акціонерного товари-
ства акціонерний банк «Укргазбанк».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 3 червня 2020 р. № 612-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства на 2020 рік

1. відповідно до  частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік у загальному фон-
ді  державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 1201020 «виконання 
зобов’язань України за участь у програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств 
малого та середнього бізнесу (COSME)» на суму 4 289,8 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків за програмою 1208010 «Керівництво та управління у 
сфері експортного контролю» на суму 4 289,8 тис. гривень (з яких видатки спожи-
вання — 3 289,8 тис. гривень (з них комунальні послуги та енергоносії — 306,7 тис. 
гривень), видатки розвитку — 1 000 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — пого-

дження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з 
Комітетом верховної ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 3 червня 2020 р. № 613-р 
Київ

Про зміну складу конкурсної комісії  
з визначення претендентів на посади 
незалежних членів наглядової ради 

державного банку
ввести до складу конкурсної комісії з визначення претендентів на посади неза-

лежних членів наглядової ради державного банку, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 887, – із змінами, внесеними роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 1024, Драганчу-
ка Юрія Олеговича — заступника Міністра фінансів, Максимова Олександра Анатолі-
йовича — директора департаменту публічної власності Міністерства розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства як представників Кабінету Міністрів Укра-
їни та Магомедова руслана Садрудиновича — радника Керівника Офісу Президен-
та України (поза штатом) як представника Президента України, вивівши з її складу 
Кропивницького романа віталійовича, Пліса Геннадія володимировича та Дьячен-
ко Олену Юріївну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Індекс споживчих цін 
у травні 2020 року1

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін 
(індекс інфляції) у травні 2020 року щодо квітня становив 100,3%, за період січень—
травень 2020 року — 101,8%. За період січень 1998 року — травень 2020 року — 
1384,9%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)

травень 2020 до

квітня 2020 грудня 2019

Індекс споживчих цін 100,3 101,8
Продукти харчування та безалкогольні напої 101,2 103,8
Продукти харчування 101,3 104,0
Хліб і хлібопродукти 100,7 104,9
Хліб 100,3 101,6
Макаронні вироби 100,1 103,3
М’ясо та м’ясопродукти 98,4 97,5
риба та продукти з риби 101,1 102,2
Молоко, сир та яйця 102,1 99,2
Молоко 99,8 99,9
Сир і м’який сир (творог) 100,6 101,0
Яйця 116,6 90,8
Олія та жири 99,1 99,0
Масло 99,0 99,6
Олія соняшникова 99,3 99,1
Фрукти 115,8 138,7
Овочі 100,8 114,9
Цукор 99,2 106,8
Безалкогольні напої 100,6 101,0
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,1 104,6
Одяг і взуття 98,6 100,9
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 97,2 91,1
Утримання та ремонт житла 99,9 100,6
водопостачання 100,4 118,5
Каналізація 101,0 116,5
Утримання будинків та прибудинкових територій 99,9 102,0
електроенергія 100,0 100,0
Природний газ 83,2 62,5
Гаряча вода, опалення 100,0 86,3
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та по-
точне утримання житла 100,1 100,0
Охорона здоров’я 100,3 104,4
Фармацевтична продукція, медичні товари та облад-
нання 100,2 104,7
Амбулаторні послуги 100,7 104,3
транспорт 98,0 96,8
Паливо та мастила 91,4 76,9
транспортні послуги 99,8 102,5

Залізничний пасажирський транспорт 97,6 105,0
Автодорожній пасажирський транспорт 100,0 101,9
Зв’язок 99,9 101,6
відпочинок і культура 99,2 98,7
Освіта 100,0 101,9
ресторани та готелі 100,3 101,7
різні товари та послуги 100,2 98,7

_____________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луган-
ській областях.

Індекси споживчих цін по регіонах  
у травні 2020 року

(відсотків)

До попереднього місяця
Україна1 100,3
вінницька 100,1
волинська 100,2
Дніпропетровська 99,6
Донецька 99,9
Житомирська 101,0
Закарпатська 100,7
Запорізька 99,8
Івано-Франківська 100,4
Київська 100,3
Кіровоградська 100,4
Луганська 100,5
Львівська 100,7
Миколаївська 100,2
Одеська 100,7
Полтавська 99,2
рівненська 100,4
Сумська 99,9
тернопільська 100,3
Харківська 100,7
Херсонська 100,8
Хмельницька 100,4
черкаська 100,1
чернівецька 100,4
чернігівська 99,6
м. Київ 100,5

_____________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луган-
ській областях.
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документи
40) отримання працівниками Національного агентства консультацій з питань добро-

чесності, дотримання вимог антикорупційного законодавства та стандартів етичної по-
ведінки;

41) регулярне проходження працівниками Національного агентства навчання з питань 
доброчесності, дотримання вимог антикорупційного законодавства та стандартів етич-
ної поведінки;

42) долучення Голови Національного агентства та його заступників до розроблення та 
впровадження заходів з дотримання стандартів доброчесності та етичної поведінки пра-
цівників Національного агентства;

43) відсутність випадків видання Головою Національного агентства чи його заступни-
ками незаконних наказів, розпоряджень чи доручень;

44) наявність дієвих внутрішніх каналів для сповіщення уповноваженими особами На-
ціонального агентства про випадки внутрішнього (у межах Національного агентства) або 
зовнішнього втручання в їх діяльність;

45) забезпечення ведення та функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

46) забезпечення ведення та функціонування Єдиного державного реєстру деклара-
цій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

47) забезпечення ведення та функціонування Єдиного державного реєстру звітнос-
ті політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

48) оприлюднення у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі від-
критих даних відомостей з реєстрів (крім інформації з обмеженим доступом), володіль-
цем яких є Національне агентство;

49) забезпечення побудови та атестації комплексних систем захисту інформації реє-
стрів, інших інформаційно-телекомунікаційних систем Національного агентства, належ-
не функціонування служби захисту інформації;

50) розбудова функціональних структурних підрозділів з професійним та доброчес-
ним персоналом;

51) розбудова допоміжних структурних підрозділів з професійним та доброчесним 
персоналом;

52) визначення особи, яка проводить  внутрішній аудит;
53) оперативне реагування Головою Національного агентства на недоліки, виявлені за 

результатами проведення внутрішнього аудиту, та здійснення заходів щодо їх усунення;
54) розгляд питань про створення територіальних органів Національного агентства та 

за результатами аналізу прийняття обґрунтованого рішення щодо їх створення або від-
сутності такої необхідності;

55) утворення у разі потреби територіальних органів Національного агентства, що по-
вноцінно функціонують та були укомплектовані достатньою кількістю працівників;

56) визначення порядку здійснення автоматизованого розподілу перевірок між упо-
вноваженими особами Національного агентства, який дає змогу забезпечити випадко-
вість розподілу;

57) належне функціонування без несанкціонованого втручання системи автомати-
зованого розподілу перевірок між уповноваженими особами Національного агентства.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 458
МЕтоДИКа  

проведення оцінювання ефективності діяльності  
Національного агентства з питань запобігання корупції

Загальні положення
1. Ця Методика визначає порядок проведення зовнішнього незалежного оціню-

вання ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції (далі — оцінка) Комісією з проведення незалежної оцінки ефективності діяльнос-
ті Національного агентства (далі — Комісія).

2. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:
ефективність діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції 

(далі — Національне агентство) — якість та результативність діяльності Національ-
ного агентства у визначених законодавством сферах його діяльності, що оцінюються 
Комісією у порядку, визначеному цією Методикою;

об’єкт проведення оцінки — визначена законодавством сфера діяльності Націо-
нального агентства, а також зовнішні чинники та обставини, що можуть впливати на 
незалежність та ефективність діяльності Національного агентства, щодо яких Комі-
сія проводить оцінку;

методи оцінки — сукупність способів отримання, обробки та аналізу інформації 
про об’єкти проведення оцінки.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобі-
гання корупції» (далі — Закон) та інших нормативно-правових актах, що не супер-
ечать Закону.

3. Оцінка проводиться за принципами:
1) об’єктивності, неупередженості та безсторонності рішень і дій Комісії;
2) достовірності і повноти інформації, що використовується Комісією;
3) системності та комплексності;
4) невтручання в діяльність Комісії та її членів, якщо така діяльність провадиться в 

межах законодавства, самостійності під час прийняття нею рішень;
5) відкритості та публічності діяльності Комісії.

Мета, завдання та порядок проведення оцінки
4. Оцінка проводиться з метою встановлення якості та результативності діяльнос-

ті Національного агентства щодо визначених законодавством сфер його діяльності.
5. Оцінка проводиться кожних два роки починаючи з 1 січня 2020 року.
6. Оцінка проводиться Комісією у складі трьох осіб, які призначаються Кабіне-

том Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох ро-
ків до її проведення надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобі-
гання і протидії корупції.

Визначення донорів та подання ними пропозицій щодо кандидатів до складу Комі-
сії здійснюються відповідно до статті 6 Закону.

Комісія затверджує регламент, а також визначає строки, етапи та графік прове-
дення оцінки, інші аспекти діяльності Комісії, що не визначені в Законі та цій Мето-
диці.

7. Основними завданнями Комісії є:
1) збір, обробка, узагальнення та аналіз інформації про об’єкти проведення оцін-

ки, зазначені у пункті 8 цієї Методики;
2) проведення оцінки;
3) підготовка та оприлюднення звіту Комісії про ефективність чи неефективність 

діяльності Національного агентства.

8. Об’єктами проведення оцінки Комісією є:
1) забезпечення незалежності Національного агентства та надання йому необхід-

них ресурсів;
2) формування, координація та моніторинг реалізації Національним агентством 

державної антикорупційної політики;
3) організація здійснення Національним агентством заходів із запобігання та ви-

явлення корупції;
4) проведення Національним агентством моніторингу та контролю за дотриман-

ням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших ви-
мог та обмежень, передбачених Законом;

5) проведення Національним агентством контролю та перевірки декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, моні-
торингу способу життя суб’єктів декларування;

6) забезпечення Національним агентством законності та прозорості фінансуван-
ня політичних партій, а також подання ними фінансової звітності, контроль за своє-
часністю подання звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на 
загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, достовірністю вклю-
чених до них відомостей;

7) діяльність Національного агентства у сфері захисту викривачів корупції;
8) взаємодія Національного агентства з іншими органами державної влади, орга-

нами місцевого самоврядування, органами іноземних держав, міжнародними орга-
нізаціями та громадськістю;

9) управління та організаційна спроможність Національного агентства.
Оцінка проводиться за кожним із зазначених об’єктів відповідно до критеріїв про-

ведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства з питань запо-
бігання корупції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 трав-
ня 2020 р. № 458.

9. Під час проведення оцінки Комісія враховує такі аспекти діяльності Національ-
ного агентства:

1) інституційна та операційна незалежність Національного агентства;
2) наявність ресурсів для провадження діяльності;
3) зовнішні чинники, що впливають на ефективність діяльності Національного 

агентства.
Методи оцінки

10. Для проведення оцінки Комісія застосовує такі методи:
1) базове анкетування.
Комісія готує і надсилає до Національного агентства, а також інших визначених 

Комісією заінтересованих сторін базову оцінювальну анкету для отримання інфор-
мації про об’єкти проведення оцінки, зазначені у пункті 8 цієї Методики (зокрема про 
діяльність, результати діяльності Національного агентства, наслідки і вплив його ро-
боти, оцінку потенціалу і викликів Національного агентства, а також про рівень вико-
нання завдань, визначений за показниками, що характеризують його роботу);

2) інтерв’ю.
Комісія проводить інтерв’ю з визначеними нею заінтересованими сторонами, до 

яких, зокрема, можуть належати:
керівництво та інші працівники Національного агентства;
керівництво та інші працівники інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфе-

рі протидії корупції;
члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені пи-

тання формування та реалізації антикорупційної політики;
члени Громадської ради при Національному агентстві та представники інших гро-

мадських організацій;
експерти з антикорупційних питань і належного урядування, науковці;
представники донорських організацій та проектів міжнародної технічної допомо-

ги, дипломатичних місій;
інші заінтересовані сторони;
3) можливість обговорення у форматі фокус-груп, яке проводиться Комісією з 

працівниками Національного агентства та/або іншими заінтересованими сторонами, 
визначеними Комісією;

4) аналіз інформації.
Комісія проводить аналіз та узагальнення інформації, отриманої за результатами 

базового анкетування, інтерв’ю та обговорення у форматі фокус-груп, а також іншої 
інформації про об’єкти проведення оцінки, зазначені у пункті 8 цієї Методики (зокре-
ма вивчає звіти та інші матеріали про стан корупції в Україні, діяльність Національно-
го агентства та інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції);

5) аналіз матеріалів перевірок та інших контрольних або моніторингових заходів.
Комісія проводить аналіз окремих матеріалів перевірок, контрольних, моніторин-

гових та інших визначених законодавством заходів, віднесених до повноважень На-
ціонального агентства, вжитих/реалізованих ним у період, щодо якого проводиться 
оцінка, зокрема щодо:

здійснення контролю та перевірки, у тому числі повної, декларацій осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також мо-
ніторингу способу життя суб’єктів декларування;

здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

здійснення державного контролю за дотриманням установлених законом обме-
жень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням 
політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх 
статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів 
виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, 
звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю 
їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей; 
затвердження розподілу коштів, виділених з державного бюджету на фінансування 
статутної діяльності політичних партій;

захисту викривачів;
погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автоном-

ної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в органах держав-

ної влади та органах місцевого самоврядування відповідно до Закону.
З метою забезпечення проведення всебічної оцінки Національне агентство фор-

мує первинний перелік справ (матеріалів перевірок чи інших контрольних або моні-
торингових заходів, вжитих Національним агентством) за кожною категорією, зокре-
ма визначеною абзацами другим — восьмим цього підпункту, що здійснювалися та 
були завершені у період, щодо якого проводиться оцінка, Національне агентство по-

дає зазначений перелік Комісії протягом десяти робочих днів з дня надходження від-
повідного запиту від Комісії.

Комісія відбирає для аналізу не менше однієї справи (матеріалів перевірок чи ін-
ших контрольних або моніторингових заходів, вжитих Національним агентством) за 
кожною категорією, зокрема визначеною абзацами другим — восьмим цього під-
пункту, на підставі первинного переліку справ, поданого Національним агентством. 
Національне агентство надає Комісії справи (матеріали перевірок чи інших контроль-
них або моніторингових заходів, вжитих Національним агентством), відібрані Комі-
сією для проведення аналізу, протягом п’яти робочих днів з дня надходження відпо-
відного запиту від Комісії.

Комісія у такому ж порядку може проводити аналіз справ за іншими категоріями, 
якщо вони мають вплив на оцінку.

11. Для проведення оцінки члени Комісії мають право:
1) доступу до інформації та документів, що є у володінні Національного агентства 

(у тому числі до інформації з обмеженим доступом);
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного агентства, 

працівниками інших державних органів, а також іншими особами, які володіють ін-
формацією (документами), необхідною (необхідними) для проведення оцінки;

3) звертатися до державних органів, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із за-
питом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведен-
ня оцінки;

4) на допомогу помічників. Помічники зобов’язані забезпечувати захист і нерозго-
лошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відо-
мі у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків.

Члени Комісії забезпечують захист та нерозголошення персональних даних, ін-
формації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв’язку із здійсненням сво-
їх повноважень.

Будь-які фізичні чи юридичні особи можуть надавати Комісії інформацію, необ-
хідну для оцінки, зокрема анонімно. 

Комісія розглядає анонімну інформацію, якщо вона стосується об’єктів проведен-
ня оцінки та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Комісія може використовувати будь-яку додаткову інформацію, яка необхідна для 
забезпечення повноти та об’єктивності оцінки.

Порядок проведення оцінки та оформлення її результатів
12. Оцінка проводиться Комісією в такому порядку:
1) оцінка стану забезпечення незалежності Національного агентства та надання 

йому необхідних ресурсів (об’єкт оцінки, визначений підпунктом 1 пункту 8 цієї Ме-
тодики);

2) оцінка та прийняття рішення щодо кожного критерію за кожним з об’єктів оцін-
ки, визначених підпунктами 2—9 пункту 8 цієї Методики, як такого, що є досягну-
тим чи не досягнутим;

3) визначення співвідношення досягнутих та не досягнутих критеріїв за кожним з 
об’єктів оцінки, визначених підпунктами 2—9 пункту 8 цієї Методики, без урахування 
критеріїв, яких не було досягнуто через дії, бездіяльність чи прийняті рішення інши-
ми суб’єктами або через надзвичайну чи невідворотну за певних умов подію (непере-
борна сила), а також критеріїв, щодо яких Комісія не мала достатньої інформації для 
прийняття рішення стосовно їх досягнення;

4) оцінка загальної ефективності діяльності Національного агентства.
13. За результатами проведення оцінки Комісія готує проект звіту оцінки, який на-

дає Національному агентству для висловлення зауважень та пропозицій, у встанов-
лений Комісією строк.

Комісія після розгляду зауважень і пропозицій, що надійшли від Національного 
агентства, готує остаточний проект звіту оцінки та розглядає його відповідно до ре-
гламенту Комісії.

Рішення Комісії про затвердження звіту оцінки вважається ухваленим, якщо за 
нього проголосували всі члени Комісії.

14. У звіті оцінки повинні міститися:
1) результати аналізу стану забезпечення незалежності Національного агентства 

та надання йому необхідних ресурсів (об’єкт оцінки, визначений підпунктом 1 пункту 
8 цієї Методики), які викладаються на початку висновку Комісії, але не враховуються 
під час вирішення Комісією питання про ефективність чи неефективність діяльнос-
ті Національного агентства;

2) результати аналізу, проведеного за кожним з об’єктів оцінки, визначених під-
пунктами 2—9 пункту 8 цієї Методики, з визначенням співвідношення досягнутих та 
не досягнутих критеріїв за кожним з таких об’єктів оцінки, а також із зазначенням 
критеріїв, які не були враховані під час розрахунку досягнутих та не досягнутих кри-
теріїв відповідно до підпункту 3 пункту 12 цієї Методики;

3) загальний висновок Комісії про ефективність чи неефективність діяльності На-
ціонального агентства, який ґрунтується на результатах аналізу стану досягнення 
критеріїв за об’єктами оцінки, визначеними підпунктами 2—9 пункту 8 цієї Методики;

4) рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності Національного агент-
ства.

Діяльність Національного агентства визнається неефективною за наявності при-
наймні однієї з таких умов:

якщо за більш як половиною об’єктів проведення оцінки, визначених підпункта-
ми 2—9 пункту 8 цієї Методики (у тому числі обов’язково за об’єктами, визначеними 
підпунктами 4—6 пункту 8 цієї Методики), Національне агентство не забезпечило до-
сягнення понад двох третин критеріїв;

за кожним з об’єктів оцінки, визначених підпунктами 2—9 пункту 8 цієї Методики, 
Національне агентство не забезпечило досягнення половини критеріїв.

Наявність висновку Комісії про неефективність діяльності Національного агент-
ства є підставою для дострокового припинення повноважень Голови Національно-
го агентства.

15. Звіт оцінки оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів Укра-
їни протягом п’яти днів з дня його затвердження.

Звіт оцінки Національного агентства може бути також оприлюднений на офіційно-
му веб-сайті Національного агентства протягом п’яти днів з дня його затвердження.

16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат 
Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності Комісії та її членів, у тому числі 
секретаріату, що утворюється для сприяння провадженню їх діяльності, може здій-
снюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання та інформація про процесуальні документи, що підлягають врученню їм
В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак л. М. (головуюча), суддів строгого І. л., Маслова в. в. пе-

ребуває кримінальне провадження № 42015110000000121 за обвинуваченням Онищенка Олександра Романовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2  
ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, та Павленко Олени Геннадіївни у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.209 КК України. 
У зв’язку з цим у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження: обвинувачений — Онищенко Олександр Рома-
нович, останнє відоме місце перебування: виправна установа Ольденбурга (Німеччина), яка розташована за адресою: Клоппенбургер штрас-
се 400, 26133, Ольденбург, обвинувачена — Павленко Олена Геннадіївна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Малишка, 23, кв. 32. 
Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.

Судове засідання відбудеться о 14:00 год. 02.07.2020 р.,14:00 год. 03.07.2020 р.,14:00 год. 06.07.2020 р.,14:00 год. 07.07.2020 р.,14:00 год. 
09.07.2020 р.,14:00 год. 10.07.2020 р., 14:00 год. 13.07.2020 р.,14:00 год. 14.07.2020 р., 14:00 год. 15.07.2020 р., 14:00 год. 16.07.2020 р.,14:00 
год. 17.07.2020 р.,14:00 год. 20.07.2020 р.,14:00 год. 21.07.2020 р., 14:00 год. 22.07.2020 р.,14:00 год. 23.07.2020 р.,14:00 год. 24.07.2020 р. 
за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Онищенку О. Р., надсилаються захисникам Іщенку О. Б., Іщенко Ю. А., 
Іващенку Ю. І., Животову О. М., Купрію В. М. та Мегеді В. В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченій Павленко О.Г. 
надсилаються захисникам Іщенку О. Б. та Мегеді В. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

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 неможливості тимчасово залиши-

ти цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважають-

ся належним чином ознайомленими з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року наро-

дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, від-
повідно до вимог ст. 323 КПК України викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 12 червня 2020 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Октябр-
ського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроць-
кого, 5, зал № 1, для участі в судовому засіданні як обвинувачена. Обви-
нувачена Лященко Л. М. зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Ли-
ман, вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 
138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається пові-
домленою про дату, час та місце розгляду справи.

суддя Н. І. Крючко

Розшукуються спадкоємці 

Фогель Майї Михайлівни, 

12 вересня 1936 року наро-

дження, яка померла 26 грудня 

2019 року. Просимо з’явитися 

до Сьомої харківської міської 

державної нотаріальної 

контори за адресою: м. Харків, 

вул. Бакуліна, 1, для оформ-

лення спадщини впродовж  

місяця з дня публікації  

оголошення.

оГолоШЕННя 
щодо продажу активів (права вимоги та майнові права) ат «РоДовІД БаНК» 

Номера лотів: 1: GL18N018444, 2: GL18N018446, 3: GL18N018447, 4: GL17N018448,  
5: GL17N018449, 6: GL41N018445

Короткий опис активів (майна) в лотах: Права вимоги та майнові права за кредитними договорами юридичних осіб:  
1. №79.1/05-КЛВ-08 від 21.02.2008, №79.1/36-КЛТ-07 від 12.10.2007; 2. №28.1/03-
КЛТ-10  від 26.02.2010, 3. №22.1/01-КЛТ-10 від 14.01.2010, 4. №22.1/313-О-08 
від 18.09.2008, 5. №22.1/02-О-09 від 13.02.2009 та за дог.на врахування векселів 
№B-1;Д29/0602/001 від 06.02.2009. 6. Дебіторська заборгованість неплатоспро-
можного банку за договором про передачу активів та зобов’язань від 10.11.2009.

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціонів)/електронних аукціонів: 

02.07.2020

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: 1: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
47374-asset-sell-id-278052
2-6: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
47376-asset-sell-id-278093
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13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +29 +34 Черкаська +15 +20 +29 +34

Житомирська +14 +19 +28 +33 Кіровоградська +15 +20 +29 +34
Чернігівська +15 +20 +29 +34 Полтавська +15 +20 +29 +34
Сумська +15 +20 +29 +34 Дніпропетровська +15 +20 +30 +35
Закарпатська +11 +16 +23 +28 Одеська +15 +20 +24 +29
Рівненська +14 +19 +25 +30 Миколаївська +15 +20 +25 +30
Львівська +13 +18 +23 +28 Херсонська +16 +21 +24 +29
Івано-Франківська +11 +16 +22 +27 Запорізька +15 +20 +25 +30
Волинська +13 +18 +25 +30 Харківська +15 +20 +31 +36
Хмельницька +14 +19 +24 +29 Донецька +16 +21 +30 +35
Чернівецька +12 +17 +24 +29 Луганська +15 +20 +31 +36
Тернопільська +13 +18 +24 +29 Крим +15 +20 +22 +27
Вінницька +14 +19 +28 +33 Київ +18 +20 +31 +33

Укргiдрометцентр

Гоголінському С.О. АР Крим, м. Севастополь, вул. Корабельна, 3, кв. 2
Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд клопотання за-

ступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами 
Служби Безпеки України, державної прикордонної та фіскальної служб 
прокуратури Автономної Республіки Крим Жакоміна О.В. про визна-
чення суду, який здійснюватиме розгляд обвинувального акта стосов-
но Гоголінського Сергія Олександровича, 31.08.1971 року народження, 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111  
КК України у кримінальному провадженні №22020011000000006, відкла-
дено на 09 год. 50 хв. 17 червня 2020 року.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 
2-А.

Суддя Кепкал Л.І.

А під лежачий камінь  
вода таки не тече…
ТРИМАТИ ПЛАНКУ. Всупереч пандемії єдина в Україні харківська 
фабрика-кухня дитячого харчування не лише продовжує 
працювати в штатному режимі, а й розширює асортимент 
своєї продукції

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Не знизити продуктив-
ність виробництва та 

зберегти висококваліфі-
кованих працівників КП 
«Міська молочна фабрика-
кухня дитячого харчуван-
ня» вдається завдяки чітко-
му регламенту та посилен-
ню заходів безпеки на час 
карантину.

Зберегти потенціал 
і кадри

Як розповіла заступник 
директора з якості та без-
пеки підприємства Людми-
ла Лобойко, на фабриці-кух-
ні, згідно з розробленим пла-
ном запобігання поширенню 
інфекції, щодня проводять 
ретельний моніторинг ста-
ну здоров’я усіх працівників, 
забезпечили достатній запас 
дезінфекційних засобів. Усі 
карантинні вимоги з постій-
ним контролем запровадже-
но також на 96 пунктах вида-
чі продукції, де навіть за ни-
нішніх складних для будь-
якого підприємства умов по-
вністю збережено штат пра-
цівників. 

І хоч Людмила Лобойко за-
значає, що за період каран-
тину кількість постійних клі-
єнтів — споживачів дитячо-
го харчування зменшилася 
на пів тисячі осіб, однак це не 
позначилося на виробничих 
показниках фабрики-кухні. 
За її словами, КП й сьогод-
ні має понад 9 тисяч покуп-
ців та щодня випускає до 10 
тисяч порцій дитячого хар-
чування, яке рекомендують 
споживати впродовж 24—
48 годин. Усього асортимент 
фабрики налічує більше 35 
видів молочної продукції, 
напоїв, киселів, фруктових 
і овочевих пюре. Також на 
підприємстві дотримують-
ся неодмінного правила що-
до оброблення після кожної 
зміни ділянок виробництва 
та всіх автомобілів, які роз-
возять продукцію.

Паличка-
виручалочка

На пункті видачі, що роз-
містився в одній із відгалу-
жених кімнат школи в мі-
крорайоні Харкова Нові бу-
динки, черг не буває. Бо, як 
пояснила пані Світлана, яка 
впродовж шести років ко-
ристується послугами цього 
пункту, тут добре продумано 
графік роботи й дуже вправ-
ні працівники. 

«Отримати дитяче харчу-
вання в цьому пункті мож-
на вже із 7 години, що дуже 
зручно. Адже свіжі та якіс-

ні кефіри, сири, сметана, йо-
гурти — це готовий сніда-
нок для дитини. Я взагалі не 
розумію, як та чим годують 
малюків в інших містах, де 
про такі фабрики-кухні на-
віть не чули. Особливо це ви-
ручає батьків і дідусів з ба-
бусями в період карантину, 
коли не треба штовхатися в 
людних супермаркетах, щоб 
придбати харчі для малят. 
Та і якість продуктів там…» 
— каже бабуся шестирічно-
го внука Світлана. 

Доки ми розмовляли, до 
дверей пункту підійшли ще 
двоє покупців. Відразу мож-
на визначити за віком і по-
ведінкою, що це мама і та-
то з двох різних родин. По-
чувши кінцеві фрази нашо-
го спілкування, охоче долу-
чилися до розмови, доки че-
рез віконце видачі літній чо-
ловік оформляв замовлення 
та оплату.

«Дитяча молочка — це 
справжня наша паличка-ви-
ручалочка, — приєдналася 
до розмови молода жінка, що 
назвалася Галиною. — Сьо-
годні знайти якісне харчу-
вання для дитини — це про-
блема, тим паче, коли епіде-
мія не вщухає. А тут і гаран-
тована якість, і завжди за 
будь-якої погоди чи свят у 
дитини на столі буде чудове 
здорове харчування».

Молода мама ніби повто-
рила думку Людмили Ло-
бойко щодо лікувально-про-
філактичних властивос-
тей кисломолочної продук-
ції фабрики-кухні, котра під 
час брифінгу розповідала 
журналістам про вміст май-
же в усіх виробах підприєм-
ства пробіотиків, необхідних 
для зміцнення в дітей імуні-
тету та здоров’я.

Є попит — має 
бути і розширення 
виробництва

Чоловік, який підійшов до 
пункту видачі разом із Гали-

ною, повідомив, що на додачу 
до дитячого харчування буде 
зараз замовляти ще й про-
дукцію для дорослих членів 
сімейства.

«Особливо це потрібно для 
моїх вже немолодих бать-
ків,  з якими живемо в одній 
квартирі. Та й для дружини 
буде не зайвим. Бо вже пере-
коналися, що і молоко, і мо-
лочні продукти тут справ-
жні та смачні, — каже чоло-
вік і додає, що про нову про-
дукцію прочитав в інтернеті.

Інформація про випуск но-
вої продукції стала відома 
журналістам з уст Людмили 
Лобойко ще до розміщення її 
на міському сайті. Справді, 
на днях фабрика-кухня на-
лагодила виробництво смач-
них молочних продуктів для 
дорослих. До цієї лінійки, як 
розповіла заступник дирек-
тора КП, увійшли вісім но-
вих найменувань — «Мо-
локо пастеризоване 3,2%», 
«Молоко ацидофільне 3,2%», 
«Кефір нежирний», «Кефір 
3,2% жиру», «Біфівіт», «На-
ріне», масло вершкове і пря-
жене з терміном придатнос-
ті 14 днів. І все це виготовля-
ють відповідно до державних 
стандартів.

Окрім цього підприємство 
недавно презентувало воду 
для всієї родини. Хоч у Хар-
кові представлено чимало 

марок артезіанських та міне-
ральних вод, працівники мо-
лочної фабрики-кухні не бо-
яться конкуренції, оскільки 
встигли завоювати серед по-
купців добру та міцну репу-
тацію.

Новинка «Велика родина» 
доповнить асортимент пит-
ної води  виробництва КП 
«Міська молочна фабрика-
кухня дитячого харчуван-
ня», оскільки торік тут уже 
запустили випуск води для 
дітей грудного віку «Дочки-
синочки».

За словами начальника 
виробничої дільниці №2 мо-
лочної фабрики-кухні Ган-
ни Ємельянової, воду добу-
вають на території фабри-
ки зі стометрової свердлови-
ни, потім очищують, знеза-
ражують і доводять до необ-
хідного за стандартами для 
дитячого харчування міне-
рального складу. Усі проце-
си, як наголосила господарка 
другої дільниці, відбувають-
ся в супроводі ретельного ла-
бораторного контролю.

Тож на підприємстві пере-
конані й довели це на влас-
ному досвіді, що навіть во-
да не тече під лежачий ка-
мінь, а там, де справді дба-
ють про розвиток виробни-
цтва, не можуть завадити ані 
суб’єктивні, ані об’єктивні 
обставини.

Посилення засобів безпеки і щоденний контроль — неодмінне правило КП «Міська молочна 
фабрика-кухня дитячого харчування»

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
re

dp
os

t.c
om

.u
a

Продукція фабрики має 
бути не лише якісною 
і смачною, а ще й 
привабливою.  
Навіть  
для дорослих

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 року 

народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Паровоз-
на, 121, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про 
те, що 20.11.2018 року Херсонським міським судом Херсонської області 
по кримінальному провадженню №22015230000000058 за обвинувачен-
ням Ярошевського Володимира Івановича за ст. 258-3 ч. 1 КК України по-
становлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обви-
нуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Ярошевському В.І. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 18.06.2020 року о 08:30 год. у каб. 703 до Херсонського місь-
кого суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29 для участі у розгляді кримінального провадження № 766/3519/18 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.

Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого  
Бондаренка Костянтина Ігоровича 

Справа № 522/6460/17  
Провадження № 1-кп/496/259/20

Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого 
Бондаренка Костянтина Ігоровича, 24.04.1993 року народження (останнє 
відоме місце проживання: Одеська область, Біляївський район, с. Холод-
на Балка, вул. Молодіжна, 13), у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 18 червня 2020 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться 
у приміщенні Біляївського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування да-
ного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до 
канцелярії суду за тел.: (04852) 2-55-07.

Суддя Буран В.М.
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