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На окупованій території 
Донбасу продовжують 
цілеспрямовано, цинічно  
і жорстоко тиснути на людей 
антиукраїнською пропагандою  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про призначення соціальних стипендій 
Верховної Ради України студентам закладів 
вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з 
малозабезпечених сімей на 2020 рік»

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Показник, встановлений 

Державною комісією  
з техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних 
ситуацій, зараз не 

перевищено. І тому 
ЗНО відбудеться  
в нашій країні».

14 областей не готові 
до послаблення 
протиепідемічних заходів

РЕАЛІЇ. Перехід областей до наступного етапу карантину, що 
передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за 
умови відповідності епідемічної ситуації в області визначеним кри-
теріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, 
рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічно-
го профілю й системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поши-
ренню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2. І відповідно дають змогу контролювати епі-
демічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні. 

Наразі не готові до послаблення протиепідемічних заходів Во-
линська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпат-
ська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Микола-
ївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області, 
повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я. 

Станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 
випадки COVID-19, летальних — 1035, одужало — 16 956 людей.

10 осіб 
можуть наразі брати участь  

у святкуванні весіль, згідно із нормами, 
встановленими Міністерством  

охорони здоров’я 

ПОЗИЦІЯ. Заступник міністра закордонних справ Василь 
Боднар повністю спростовує сучасні російські наративи, 
якими Кремль намагається переписати новітню історію 

Перемога у Другій світовій 
війні була спільним 
надбанням для всіх учасників 
антигітлерівської коаліції

Міністр охорони здоров’я про показник 60 на 100 тисяч 
населення, який наразі становить 48 на 100 тисяч

Уряд триматиме баланс між економічною стабільністю  
й протидією коронавірусу

АКТУАЛЬНО. Щодо рішення Кабі-
нету Міністрів продовжити адаптив-
ний карантин до 31 липня Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль переконаний: 
цей крок спричинено тим, що тиждень 
поспіль в Україні зростає кількість хво-
рих. «Повний карантин руйнує еконо-
міку і може спричинити фатальніші на-
слідки, ніж просто епідемія коронавіру-
су», тому уряд продовжив карантин са-
ме в його адаптивному варіанті. Про це 

глава уряду розповів у ТРК «Перший 
західний» під час робочої поїздки до 
Львівської області.

«Полегшення карантинних заходів 
і загальна втома суспільства від жор-
сткого карантину призвели до зворот-
ного ефекту. Люди перестали боятися 
коронавірусу, хтось почав поширюва-
ти міфи і фейки, мовляв, коронавіру-
су не існує, але люди, які померли від 
коронавірусу, — це реальність, тися-

чі хворих людей в Україні — це реаль-
ність, зростання щодня кількості тих, 
хто захворів — це реальність, важкість 
перебігу хвороби, брак ліків, наявність 
летальності вищої втричі ніж, напри-
клад, під час важкої форми грипу — це 
теж реальність. І це ті загрози, які ми 
маємо долати», — цитує департамент 
комунікацій Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів слова Дениса Шмигаля. Тому 
українці мають виховати в собі звич-

ку дотримуватися заходів безпеки: но-
сіння масок у приміщеннях, дезінфек-
ція рук і дотримання соціальної дис-
танції. Лише тоді епідемію можна бу-
де тримати під контролем. Попри про-
довження адаптивної моделі каранти-
ну, прогнози й плани уряду щодо тер-
мінів відновлення економіки залиша-
ються актуальними: «Концепція, що в 
другому півріччі економіка зростатиме, 
залишається актуальною. Ми роби-

мо все, щоб таке зростання розпоча-
лося. Тому й говоримо про адаптивний 
карантин, а не про локдаун, тобто по-
вне зупинення всієї країни, всієї еконо-
міки. Ми дуже обережно підходитиме-
мо й утримуватимемо баланс між еко-
номічною стабільністю і розвитком та 
збереженням здоров’я і життя людей. 
В іншому випадку це може призвести 
до непоправних наслідків і втрат», — 
наголошує Денис Шмигаль.

Серед перших радянських воїнів, які зустрілися на Ельбі в 1945 році із союзниками-американцями, були саме українці  
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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення Д. Сеніка з посад 
Надзвичайного і Повноважного 

Посла України в Республіці Сінгапур, 
Надзвичайного і Повноважного Посла 

України в Брунеї Даруссаламі  
та Надзвичайного і Повноважного Посла 

України в Новій Зеландії
Звільнити СЕНІКА Дмитра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного По-

сла України в Республіці Сінгапур, а також з посад Надзвичайного і Повноважного 
Посла України в Брунеї Даруссаламі та Надзвичайного і Повноважного Посла України 
в Новій Зеландії за сумісництвом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 червня 2020 року
№ 244/2020

  

 

 310 «Питан-
ня Національної ради реформ»;

Указ Президента України від 26 серпня 2015 року № 512 «Про зміни у складі На-
ціональної ради реформ»;

Указ Президента України від 19 квітня 2016 року № 163 «Про зміни у персональ-
ному складі Національної ради реформ»;

Указ Президента України від 25 квітня 2016 року № 173 «Про зміни у складі Наці-
ональної ради реформ»;

Указ Президента України від 29 серпня 2016 року № 371 «Про зміни у складі На-
ціональної ради реформ»;

Харківський апеляційний суд викликає Губіна Владислава Валерійови-
ча, 12.08.1974 року народження, на 15-00 годину 20 жовтня 2020 року для 
участі в розгляді апеляційних скарг прокурора та захисника Кундіуса І. В. на 
вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13 квітня 2018 
року відносно Губіна Владислава Валерійовича.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Харківського апеляційного 
суду (м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, другий  поверх, зала су-
дових засідань № 16).

Харківський апеляційний суд викликає Рудіка Павла Миколайови-
ча, 29.04.1965 року народження, на 10-00 годину 22 вересня 2020 ро-
ку для участі в розгляді апеляційних скарг прокурора в кримінальному 
провадженні Водолазького Б. М та захисника Пухтаєвича О. О. на вирок 
Куп’янського міськрайонного суду Харківської області від 27 лютого 2020 
року відносно Рудіка Павла Миколайовича.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Харківського апеляційного 
суду (м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, другий поверх, зала су-
дових засідань № 18).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАМЕТР СОЛЮ-
ШЕН», код ЄДРПОУ 40686744  (далі Товариство) повідомляє, що 19.06.2020 
учасником Товариства прийнято рішення про припинення діяльності Това-
риства шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до чин-
ного законодавства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох мі-
сяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Учасника щодо при-
пинення Товариства шляхом ліквідації на порталі електронних сервісів у 
порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання 
відомостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення кредиторами ви-
мог приймаються у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: 
03065, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела/вулиця Академіка Каблукова, бу-
динок 51/16.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ ФІНАНС», 
код ЄДРПОУ 40935171  (далі Товариство) повідомляє, що 19.06.2020 учас-
ником Товариства прийнято рішення про припинення діяльності Товари-
ства шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до чинно-
го законодавства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох мі-
сяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення Учасника щодо при-
пинення Товариства шляхом ліквідації на порталі електронних сервісів у 
порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання 
відомостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення кредиторами ви-
мог приймаються у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства: 
03035, м. Київ, вул. Льва Толстого, будинок 63.

ОГОЛОШЕННЯ ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА  
СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, вва-
жати недійсними наступні бланки полісів:
AK/0075752, AK/4802895, AK/4803802, AK/4803803, AK/6012074, 
AK/5326851, AO/0015727, AO/0481343, AO/0481345, AO/0705923, 
AO/1003702, AO/1003705, AO/1005004, AO/1005555, AO/2150000, 
AM/5493551, AK/5326636, AK/1265557, AK/6536711, AO/3287402, 
AO/4147757, AK/0073505, AK/0072395, AK/0072396, AK/0072397, 
AK/0072183, AO/0706310, AO/1727422, AK/6013644, AM/6762773, 
AK/1268823, AK/6012722, AK/6012723, AK/0072862, AK/0072865, 
AK/4802607, AO/0014529, AO/0710099, A0/1005316, АО/1037381, 
AO/1727805,     AO/2151285.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про припинення спеціального розслідування щодо 
імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: 

нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, 
карбаміду та карбамідо-аміачної суміші) незалежно 
від країни походження та експорту без застосування 

спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо ім-

порту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — 
Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства України матеріали про результати проведення спеціального розслі-
дування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: нітрату амонію та 
вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші) незалежно від 
країни походження та експорту та за результатами розгляду вирішила, що застосу-
вання спеціальних заходів суперечить національним інтересам України.

Зважаючи на викладене та, керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рі-
шення від 22.06.2020 № СП-453/2020/4411-03, яким вирішила припинити спеціальне 
розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: нітрату амо-
нію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші) незалеж-
но від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів. 

Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього пові-
домлення. 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Повідомлення 
Про застосування попередніх спеціальних заходів 

щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів 
незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпор-
ту в Україну» (далі — Закон) 22.05.2020 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
(далі — Комісія) прийняла рішення № СП — 445/2020/4411-03, яким застосовано по-
передні спеціальні заходи щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно 
від країни походження та експорту.

22.06.2020 Комісія розглянула матеріали Мінекономіки та вирішила:
1. Скасувати рішення Комісії від 22.05.2020 № СП — 445/2020/4411-03 «Про за-

стосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних мате-
ріалів незалежно від країни походження та експорту»;

2. Прийняти Рішення № СП — 451/2020/4411-03, згідно з яким застосувати попе-
редні спеціальні заходи щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни похо-
дження та експорту за таким описом:

полівінілхлорид суспензійний, з Константою Фікентчера в межах від 59 до 72 
(значення в сертифікаційних документах з Константою Фікентчера, К 59-72), що мо-
же класифікуватись за кодом 3904 10 00 00 згідно з УКТЗЕД, крім полівінілхлориду 
емульсійного та мікросуспензійного;та

поліетилен в гранулах білого кольору розміром 2-5 мм з питомою густиною біль-
ше 0,940 г/см3 і водночас показником текучості розплаву (ПТР) 5-17 грам/10 хви-
лин  при навантаженні 21,6 кгс, або показником текучості розплаву (ПТР) 0,34-0,37 
грам/10 хвилин  при навантаженні 5,0 кгс або показником текучості розплаву (ПТР) 
0,06-0,08 грам/10 хвилин при навантаженні 2,16 кгс, що може класифікуватися за ко-
дом 3901 20 90 00 згідно з УКТЗЕД.

Документальне підтвердження фізико-хімічних властивостей товару забезпечу-
ється шляхом надання сертифіката якості, складеного виробником товару, або ви-
сновку експертних установ (організацій) відповідно до частини третьої статті 357 
Митного кодексу України.

Порядок здійснення (методика) аналізу для визначення показника  Константи Фі-
кентчера (значення «К») визначено:

ТУ У 24.1-33129683-004:2011 для лабораторного дослідження (маса поглинутого 
пластифікатора, насипна густина, для марок із значенням К 69-71 — додатково пито-
мий об’ємний електричний опір); 

ТУ У 24.1–33129683–004:2011 та ДСТУ 7576-2014 для простого аналізу.  
Порядок здійснення (методика) аналізу для визначення показника питомої густи-

ни поліетилену більше 0,940 г/см3 та показника текучості розплаву (ПТР) 5-17 грам /10 
хвилин, при навантаженні 21,6 кгс визначено ТУ У 20.1—33129683—008:2017.

Попередні спеціальні заходи застосовуються строком на 190 днів.
Попередні спеціальні заходи застосовуються у вигляді спеціального мита у розмі-

рі 18% щодо імпорту в Україну вищезазначеного товару незалежно від країни похо-
дження та експорту.

Не підлягає застосуванню попередніх спеціальних заходів імпорт в Україну това-
ру походженням з таких країн: Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королів-
ство Норвегія, Швейцарська Конфедерація, Чорногорія, Азербайджанська Республі-
ка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Рес-
публіка, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка 
Узбекистан,Ісламська Республіка Афганістан, Ангола, Бангладеш, Бенін, Бутан, Буркі-
на-Фасо, Бурунді, Камбоджа, Центральноафриканська Республіка, Чад, Союз Комор-
ських Островів, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Держава Еритрея, Федера-
тивна Демократична Республіка Ефіопія, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Республіка 
Кірибаті, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Королівство Лесото, Республіка 
Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Мозамбік, М’янма, Непал, Нігер, Руан-
да, Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломонові 
Острови, Федеративна Республіка Сомалі, Республіка Південний Судан, Республіка Су-
дан, Демократична Республіка Східний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об’єднана Рес-
публіка Танзанія, Вануату, Єменська Республіка, Замбія.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Повідомлення 
Про припинення спеціального розслідування 
щодо імпорту в Україну добрив мінеральних  

з вмістом азоту та фосфору та добрив мінеральних  
з вмістом азоту, фосфору, калію незалежно  

від країни походження та експорту без застосування 
спеціальних заходів

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо ім-
порту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — 
Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України матеріали про результати проведення спеціального розсліду-
вання щодо імпорту в Україну добрив мінеральних з вмістом азоту та фосфору та до-
брив мінеральних з вмістом азоту, фосфору, калію незалежно від країни походжен-
ня та експорту та за результатами розгляду вирішила, що застосування спеціальних 
заходів суперечить національним інтересам України.

Зважаючи на викладене та, керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рі-
шення від 22.06.2020 № СП-452/2020/4411-03, яким вирішила припинити спеціальне 
розслідування щодо імпорту в Україну добрив мінеральних з вмістом азоту та фос-
фору та добрив мінеральних з вмістом азоту, фосфору, калію незалежно від країни 
походження та експорту без застосування спеціальних заходів. 

Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього пові-
домлення. 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

підпункт «б» пункту 1 та пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 24 жовтня 
2016 року № 471 «Деякі питання Національної ради реформ»;

Указ Президента України від 29 травня 2017 року № 148 «Про зміни у складі На-
ціональної ради реформ»;

пункти 1 та 3 статті 1 Указу Президента України від 13 вересня 2018 року № 281 
«Про внесення змін до деяких актів Президента України»;

пункт 1 статті 1 Указу Президента України від 17 травня 2019 року № 247 «Про вне-
сення змін до деяких указів Президента України»;

пункти 1 та 4 статті 1 Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 281 
«Про внесення змін до деяких указів Президента України».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
23 червня 2020 року
№ 245/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 8 квітня 2020 р. № 504 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 

і від 12 липня 1999 р. № 1228
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 «Про 

затвердження Положення про порядок надання суб’єктам господарювання повно-
важень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та 
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю» (Офіційний ві-
сник України, 1998 р., № 23, ст. 839; 2002 р., № 42, ст. 1934; 2018 р., № 80, ст. 2660) 
і від 12 липня 1999 р. № 1228 «Про надання суб’єктам господарювання повнова-
жень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та то-
варів, які містять відомості, що становлять державну таємницю» (Офіційний вісник 
України, 1999 р., № 28, ст. 1412; 2012 р., № 56, ст. 2254; 2018 р., № 80, ст. 2660) змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 квітня 2020 р. № 504  

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 8 червня 1998 р. № 838 і від 12 липня 1999 р. № 1228
1. У Положенні про порядок надання суб’єктам господарювання повноважень на 

право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які 
містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838, абзац восьмий пункту 19 ви-
ключити.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 «Про 
надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, ім-
порту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що станов-
лять державну таємницю» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 17 червня 2020 р. № 701-р 
Київ

Про погодження призначення 
Трунова В. О. виконуючим обов’язки 
директора державного підприємства 

«Укрхімтрансаміак»
Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільсько-

го господарства щодо призначення Трунова Вадима Олександровича виконуючим 
обов’язки директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Укргiдрометцентр

СПІВЧУТТЯ

Верховний Суд
УХВАЛА

17 червня 2020 року  
Київ 

справа №440/2722/20 
адміністративне провадження №Пз/9901/14/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача Тацій Л.В., 

суддів: Єзерова А.А., Стеценка С.Г., Шарапи В.М., Чиркіна С.М.,
розглянувши подання судді Полтавського окружного адміністративного суду Кукоби  О.О. про розгляд Верховним Судом 

як зразкової справи № 440/2722/20 за позовом ОСОБА_1 до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Пол-
тавській області, Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської об-
ласті про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії, —

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_1 звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з позовом до Центру по нарахуванню та здійснен-

ню соціальних виплат у Полтавській області, Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської 
міської ради Полтавської області, у якому просить:

-визнати протиправною бездіяльність відповідачів щодо нарахування та виплати ОСОБА_1 щорічної разової грошової до-
помоги до 5 травня за 2020 рік у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком;

-зобов’язати відповідачів нарахувати та виплатити ОСОБА_1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня за 2020 рік у роз-
мірі восьми мінімальних пенсій за віком, з урахуванням попередньо виплаченої суми такої допомоги.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 3.06.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкри-
то провадження у справі, розгляд справи призначено за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення 
учасників справи (у письмовому провадженні).

На адресу Верховного Суду надійшло подання судді Полтавського окружного адміністративного суду від 11 червня 2020 
року про розгляд типової справи №440/2722/20.

У поданні суду зазначено, що у провадженні Полтавського окружного адміністративного суду перебувають справи №№ 
440/2372/20, 440/2436/20, 440/2533/20, 440/2583/20, 440/2633/20, 440/2649/20, 440/2676/20, 440/2684/20, 440/2722/20, 
440/2723/20, 440/2724/20, 440/2726/20, 440/2764/20, 440/2780/20, 440/2781/20, 440/2782/20, 440/2860/20, 440/2910/20, 
440/2911/20, 440/2912/20, 440/2913/20, 440/2914/20, 440/2915/20, позовні вимоги у яких є тотожними вимогам ОСОБА_1, а 
саме — стосуються виплати особі з інвалідністю внаслідок війни у 2020 році разової грошової допомоги до 5 травня. 

У поданні також йдеться про те, що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень аналогічні справи перебувають 
у провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду (справа № 160/5378/20); Івано-Франківського окруж-
ного адміністративного суду (справа № 300/1230/20); Одеського окружного адміністративного суду (справа № 420/4341/20); 
Харківського окружного адміністративного суду (справи № 520/5536/20, 520/6537/2020, 520/6538/2020, 520/6785/2020, 
520/6927/2020); Хмельницького окружного адміністративного суду (справа № 560/2724/20); Чернігівського окружного адмі-
ністративного суду (справи № 620/1715/20, 620/1815/20, 620/1825/20).

Матеріали справи №440/2722/20 разом з долученими до неї копіями позовних заяв та ухвал про відкриття провадження 
по справам №№ 440/2533/20, 440/2583/20, 440/2372/20, 440/2436/20, 440/2676/20, 440/2723/20 надійшли до Верховного Су-
ду 15.06.2020.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, Вер-
ховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 частини першої статті 4 Ко-
дексу адміністративного судочинства України, оскільки:

У всіх вищевказаних адміністративних справах:
1) позивачами є особи з інвалідністю внаслідок війни та мають право на отримання разової грошової допомоги до 5 трав-

ня за 2020 рік;
2) позовні вимоги заявлені до органу, уповноваженого здійснювати виплату разової щорічної грошової допомоги до 5 

травня (Управління соціального захисту населення за місцем проживання позивача та/або Центр по нарахуванню та здійснен-
ню соціальних виплат у Полтавській області);

3) спірні відносини стосуються визначення розміру разової грошової допомоги до 5  травня у 2020 році та урегульовані од-
ними й тими самими нормами права, а саме: статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», Постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 №112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової 
допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацист-
ських переслідувань», Рішенням Конституційного Суду України від 27.02.2020 №3-р/2020 у справі №1-247/2018(3393/18);

4) позивачами у даних справах заявлено аналогічні позовні вимоги (визнати протиправними дії (бездіяльність) відповідача 
щодо нарахування та виплати у 2020  році разової щорічної грошової допомоги до 5 травня у розмірі, визначеному Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 №112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, перед-
баченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських пересліду-
вань» та зобов’язати відповідача нарахувати і виплатити разову щорічну грошову допомогу до 5 травня за 2020 рік у розмірі, 
визначеному Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд вирішує зразкові 
справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України справи щодо оскаржен-
ня фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, пе-
рерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, 
соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідо-
млення учасників справи (у  письмовому провадженні).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 291 Кодексу ад-
міністративного судочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, 
викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки 
Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховного Суду у 
зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному по-
рядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257— 263, 290 Кодексу адміністративного судочинства України,
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Центру по нарахуванню та здійснен-

ню соціальних виплат у Полтавській області, Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської 
міської ради Полтавської області про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти суддів.
3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 13.07.2020 в приміщенні суду за адресою: вул. 

Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.
4. Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких 

ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до ньо-
го доказів позивачу з дня вручення копії цієї ухвали не пізніше 15 дня з дня закінчення карантину, встановленого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

5. Установити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив 
та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

6. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти від-
повіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів позивачу.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні відпові-
дати вимогам частин другої  — четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою на офі-
ційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі судової влади Украї-
ни, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належним чином пові-
домлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.
Головуючий – суддя:    Л.В. Тацій
Судді:       А.А. Єзеров
      С.Г. Стеценко
     В.М. Шарапа
     С.М. Чиркін 

Приватний нотаріус 

Кайко О.П. (Дніпропетров-

ська обл., Дніпровський 

p-н, смт Слобожанське, 

вул. В.Сухомлинського, 48 

«б», прим.5, 0677741088) 

запрошує спадкоємців по-

мерлої 28.04.2015 року 

Брукової Онисії Володими-

рівни, 05.02.1944р.н.

Втрачені свідоцтва: на право власності на судно Bayliiner № UA6799KV на ім’я Свіжинського Владислава 
Юрійовича та про право плавання під державним прапором України на ім’я Свіжинського Владислава Юрі-
йовича — вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номери лотів: GL3N018522,GL18N018523,GL18N018524,GL18N018525
Короткий опис активів (майна) в лотах: Права вимоги за кредитними договорами: №№ 77.2/СК-253.07.2  

від 11.07.2007, 066/27-КЛВ-08 від 25.01.2008, 066/58-КЛ-08  

від 11.09.2008, 10438 від 22.03.2001, 36/01-К-08 від 29.01.2008
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: 13.07.2020
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/

електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/ 

електрон ного аукціону по кожному лоту вказується  

на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/47438-

asset-sell-id-278487

ТОВ «Кiндер Вей», Одеська обл., Овiдiопольський р-н, 14км Овiдiопольської дороги, Випробувальний 
полiгон, керуючись ст.8, ст.32 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції» повідомляє про вилучення іграшок, виготовлених у 2018-15.06.2020 рр., з пошкодженим або 
відсутнім маркуванням попереджуючих слів УВАГА!, або ПОПЕРЕДЖЕННЯ!,  у тому числі яка не відпові-
дає встановленим вимогам технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого КМУ від 28 лютого 
2018 р. №151, Постановою КМУ № 102 від 12.02.2020 р., а також ДСТУ 71-1:2018 (EN 71-1:2014+А1:2018, 
IDT) пп.7.1, та 7.2.

Наполягаю на негайному поверненні розповсюджувачами всіх одиниць відповідної продукції, що пере-
буває у їх розпорядженні для приведення її у відповідність із встановленими вимогами та наступним по-
верненням її власнику. В подальшому, у разі виявлення вказаної продукції у вільному обігу на території 
України, відповідальність згідно зі ст.45 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль не-
харчової продукції», несуть особи, внаслідок бездіяльності яких допущено порушення вимог чинного за-
конодавства.

Шановний кредиторе!
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТЕК РЕНТ АГРО» (ідентифікаційний код 

43635184) наступним повідомляє про те, що загальними зборами учасників Товариства, що відбулися 19 
червня 2020 року (Протокол № 3 від 19.06.2020) прийняте рішення про  припинення Товариства шляхом 
приєднання до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ» (код за ЄД-
РПОУ 36085246) з переданням Товариством згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав 
та обов’язків правонаступнику ТОВ «СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ».

Вказаним рішенням установлений термін для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців від 
дати публікації повідомлення про припинення Товариства. По закінченню строку пред’явлення вимог кре-
диторам буде складений Передавальний акт для затвердження його загальними зборами учасників това-
риства і подання в органи державної реєстрації.

Виконуючий обов’язки Голови комісії з припинення Директор Кириленко Ю.В.
Контактний телефон: (044) 496-00-54

Розшукуються спадко-
ємці ЧЕЛОМБІТЬКО МАРІЇ 
КИРИЛІВНИ, яка померла 
04 листопада 2019 року. 
Звертатися протягом міся-
ця з дня публікації оголо-
шення за адресою: 61121, 
м. Харків, пр-т Тракторобу-
дівників, 142, кв. 219; тел. 
(057) 364-45-96, нотаріус 
Харченко Л. Л.

Втрачене посвідчення 

серії АА №448811, вида-

не Прощенку Артему Во-

лодимировичу Команду-

ванням ВДВ ЗСУ 19 берез-

ня 2015р., вважати недій-

сним.

Приватний нотаріус 

Борщ Н.О. (16610, Чер-

нігівська обл., м. Ніжин, 

вул. Шевченка, 99-б/81) 

викликає спадкоємців по-

мерлого 13.10.2019 Че-

ревка Сергія Васильовича, 

17.11.1968 р. н.

З глибоким сумом сповіщаємо, 22 червня 2020 р. відійшов у вічність 
полковник СБУ у відставці, ліквідатор аварії на ЧАЄС 1-ї категорії 

ЯРОШЕНКО Микола Якович, 07.01.1941 р.н.
Життєвий шлях Миколи Яковича — зразок людської гідності,  

добропорядності та мудрості. Він був хорошим чоловіком, батьком,  
дідусем, дбайливим другом і професіоналом своєї справи. 

У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій його душі.
Рідні та колеги по службі
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