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Віцепрем’єр-міністр із питань європейської інтеграції 
про обстоювання права України як незалежної держави 
обирати свій зовнішньополітичний курс

 

Про скасування 
карантину ще не йдеться

СТАБІЛІЗАЦІЯ. Ситуація з COVID-19 в Україні дещо стабі-
лізувалася. У «червоній» зоні епідемічної небезпеки доучора 
залишалася лише Сумська область, повідомив заступник мі-
ністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лі-
кар Віктор Ляшко. Втім і її відсьогодні за рішенням позачерго-
вого засідання Державної комісії з питань техногенно-екологіч-
ної безпеки та надзвичайних ситуацій виведено з небезпечної 
зони, про що у своєму телеграм-каналі повідомив Міністр Кабі-
нету Міністрів Олег Немчінов.

Про стабілізацію ситуації свідчать і результати тестів на ан-
тиген, повідомляє УНІАН. «У Києві показник виявлення пози-
тивних випадків серед усіх протестованих не перевищує 5%. 
Додатково ще п’ять областей не перевищують показник у 10% 
позитивних випадків серед усіх протестованих (Вінницька, За-
карпатська, Івано-Франківська, Херсонська і Чернівецька об-
ласті)», — розповів фахівець.

Водночас слід усвідомлювати, що вихід країни з «червоно-
го» рівня епіднебезпеки геть не означає скасування каранти-
ну. Йдеться лише про скасування деяких жорстких карантин-
них обмежень.

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:

ЦИФРА ДНЯ

1,7 млрд грн
виплатила у квітні медичним закладам 

Національна служба здоров’я за 
послуги, надані за Програмою 

медичних гарантій

«Необхідно, щоб Москва 
чітко усвідомила: вона не 

має жодних важелів для 
втручання у відносини 

НАТО з Україною чи 
Грузією».
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Житель Шостки на Сумщині разом 
з однодумцями наводить чистоту на 
вулицях свого міста, подає гарний 
приклад ентузіастам з інших регіонів 
України

СУСПІЛЬСТВО 

«Усі, хто бачив мої шахи, кажуть,  
що вони українські», — розповідає 
художниця-керамістка Національного 
музею українського гончарства в 
Опішні на Полтавщині Зінаїда Близнюк 

ЦИТАТА ДНЯ
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Ніколи знову...
1939 — 1945

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ  
ТА ПРИМИРЕННЯ

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ 
НАД НАЦИЗМОМ  
У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 квітня 2021 р. № 430 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 430

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій підпункту 1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд у Па-
ралімпійських і Дефлімпійських іграх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 лютого 2011 р. № 132 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 
570; 2012 р., № 61, ст. 2474; 2013 р., № 90, ст. 3310), після слів «у тому числі медико-
відновлювальних засобів» доповнити словами «, дієтичних добавок».

2. Абзац третій підпункту 1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд Украї-
ни в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські 
комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 239 (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 19, ст. 796; 2016 р., № 24, ст. 944; 2019 р., № 22, ст. 754), після слів «у тому 
числі медико-відновлювальних засобів» доповнити словами «, дієтичних добавок».

3. Підпункти 6 та 111 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та ре-
зервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лю-
того 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614; 2015 р., № 65, 
ст. 2156; 2017 р., № 4, ст. 116; 2019 р., № 30, ст. 1057; 2020 р., № 4, ст. 212, № 41, ст. 
1323), після слів «у тому числі медико-відновлювальних засобів» доповнити слова-
ми «, дієтичних добавок».

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689 «Про за-
твердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжна-
родного рівня» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 75, ст. 2768; 2020 р., № 61, 
ст. 1986):

1) абзаци третій і сьомий пункту 1 та пункт 2 постанови після слів «медичного при-
значення» доповнити словами «, дієтичні добавки» у відповідному відмінку;

2) у Порядку забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призна-
чення спортсменів — учасників спортивних заходів державного та міжнародного рів-
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В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 
року, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертів-
на, 03.09.1972 року народження, обвинувачена у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеть-
ся 18 травня 2021 року об 11.30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під голо-
вуванням судді Педенко А.М.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Рогачова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 
року, обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідан-
ня викликається Рогачов Дмитро Миколайович, 
09.06.1976 року народження, обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеть-
ся 18 травня 2021 року о 12:30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під голо-
вуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Глущенко Олександр Миколайович, 04.01.1995 р.н., 
зареєстрований за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, буд. 8-а, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися  
«14», «17» та «18» травня 2021 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 
18 год. 00 хв. до каб. №120 3-го відділення (з дислокацією в м. Кра-
маторськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській облас-
тях, до слідчого в ОВС Яніцького С.М., за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56, для проведення слід-
чих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному проваджен-
ні № 22018050000000217 від 18.10.2018 року, за підозрою Вас у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч.1 ст. 
258-3, ч.2 ст. 260 КК України.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО РОЗШУК 
СПАДКОЄМЦІВ

Приватний нотаріус Київсько-
го міського нотаріального округу 
Сербіна Наталія Петрівна розшукує 
спадкоємців 

ГУСАРОВА 
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА, 

02 січня 1947 року народження, 
який помер 02  листопада 2020 року.

Спадкоємцям прохання зверта-
тись за адресою: 03115, м. Київ, 
бульв. Вернадського, буд. 12, кв. 2.  
Тел. 066 48 42 500, 044  228 36 06 

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
року народження, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, яке відбудеться 18 травня 2021 ро-
ку о 12:40 год. в приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25, каб.26, під головуванням суд-
ді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2246/2020 за обвинуваченням Топалова 
Андрія Юрійовича, 21 травня 1974 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 256 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
№42018000000000066 від 12.01.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 20.05.2021 ро-
ку о 09 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Щебуняєва Л. Л.

ВТРАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ: 

свідоцтво про право власності для 

прогулянкових суден CR № 004763 

на судно Bombardier GTI SE-130hp, 

№ ma 0146 HR, свідоцтво про пра-

во плавання під державним прапо-

ром України, посвідчення судново-

дія малого/маломірного судна, вида-

не Державною інспекцією України з 

безпеки на морському та річковому 

транспорті, видані на ім’я СЕМЕНЧЕ-

ВА Андрія Ігоровича  

вважати недійсними.

Соснівський районний суд  
м. Черкаси розглядає криміналь-
не провадження № 712/1822/16-к, 
відносно Геліконової З. В. за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України за 
відсутністю обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового прова-
дження. Обвинувачена Геліконова 
Зоя Вікторівна, 20.06.1962 року на-
родження, зареєстрована за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, 
кв. 29 викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 18 травня 
2021 року об 11 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя Бащенко С.М.

Повістка про виклик 
обвинуваченого

Обвинувачений Вишновецький Сер-
гій Володимирович, 27.05.1962 р.н., уро-
дженець с. Лози Антрацитівського райо-
ну Луганської області, житель с. Кошари, 
вул. Першотравнева, 20, Антрацитівсько-
го району Луганської області, на підста-
ві ст.ст.134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 19 травня 2021 
року о 10-00 год. та 25 травня 2021 року 
о 15-00 год. до Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал № 19, 
для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Вишновецького Сергія 
Володимировича, якому повідомлено про 
підозру у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Лазарів О. Б.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ільї-
на Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 р. н. (який за-
реєстрований 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 вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання, при-
значене 14 травня 2021 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні від-
будеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя П.Л. Коляденко

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Двірник Надію Вікторівну, 18.11.1974 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 2, кв. 228) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
14.05.2021 року о 14 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р. н., як об-
винувачену в підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 42016000000002390, вне-
сеного до ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Іри-
ни Геннадіївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
підготовче судове засідання на підставі обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні, за яким ви-
сунуте обвинувачення Блейз Ірини Геннадіївни у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
1 ст. 111 КК України, у відкритому судовому засідан-
ні на 09 год. 00 хв. 17 травня 2021 року, про що пові-
домити зацікавлених осіб. 

Суддя В.В. Бугіль

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Лісовської Валентини Володимирівни. 27.12.1949 
року, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 18 травня 2021 
року о 16.00 год, в приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима 
Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Пе-
денко A.M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

позицію «Лікарські засоби та вироби медичного призначення» у графі «Види за-
безпечення» викласти в такій редакції: 

«Лікарські засоби та вироби медичного призначення, дієтичні добавки»;
примітки до додатка доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5. Витрати з придбання дієтичних добавок здійснюються в межах грошової нор-

ми витрат на забезпечення спортсменів — учасників спортивних заходів державного 
та міжнародного рівня лікарськими засобами та виробами медичного призначення, 
дієтичними добавками, але не більш як 60 відсотків грошової норми.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 30 квітня 2021 р. № 448 
Київ

Про внесення змін до Порядку реалізації 
програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення  
у ІІ — ІV кварталах 2021 року

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслу-

говування населення у II — IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 15 лютого  2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації про-
грами державних гарантій медичного обслуговування населення у II — IV кварталах 
2021 року» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792, № 25, ст. 1164, № 28, 
ст. 1588), зміни, що додаються.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастополь-
ській міським державним адміністраціям протягом трьох робочих днів з дати набран-
ня чинності цією постановою забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Ав-
тономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я від-
повідних державних адміністрацій до Національної служби здоров’я переліку закладів 
охорони здоров’я (із зазначенням коду ЄДРПОУ), визначених тимчасово для надання 
медичної допомоги виключно пацієнтам з підтвердженим та підозрілим випадком го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, розта-
шованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квіт-
ня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 30 квітня 2021 р. № 448

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у ІІ—ІV кварталах 2021 року
1. Абзац другий пункту 7 замінити абзацами такого змісту:
«НСЗУ не оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій 

2. У пункті 12:
1)  абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
«зазначених у главах 22 та 3 (щодо стаціонарної медичної допомоги без прове-

дення хірургічних втручань) розділу II цього Порядку, із спеціалізованими закладами 
з надання психіатричної допомоги та закладами з охорони психічного здоров’я, крім 
надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги, зазначені у главі 4 розділу 
II цього Порядку, або надання таких послуг передбачається за договором;

зазначених у главах 24 та 3 (щодо стаціонарної медичної допомоги без проведен-
ня хірургічних втручань) розділу II цього Порядку, із спеціалізованими протитубер-
кульозними закладами (диспансерами) охорони здоров’я, крім надавачів медичних 
послуг, які надають медичні послуги, передбачені пакетом медичних послуг, визна-
ченим у главі 33 розділу II цього Порядку, або надання таких послуг передбачаєть-
ся за договором. У разі включення до договору одночасно пакетів медичних послуг, 
визначених у главах 24 та 3 розділу ІІ цього Порядку, НСЗУ припиняє оплату медич-
них послуг, зазначених главою 3 розділу ІІ цього Порядку, через місяць після при-
пинення оплати медичних послуг, зазначених у главі 33 розділу ІІ цього Порядку; «;

2) в абзаці дванадцятому слова і цифри «зазначених у главах 10—21 або 23—24, 
або 26—27, або 29—32» замінити словами і цифрами «зазначених у главах 4—7 або 
19—22, або 24, або 28, або 30—33»;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«НСЗУ може укладати договори із закладами охорони здоров’я, визначеними 

тимчасово для надання медичної допомоги пацієнтам з підтвердженим та підозрі-
лим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до яких одночасно входять пакет медичних послуг, визначений у гла-
ві 33 цього Порядку, та пакет медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та 
дітям без проведення хірургічних операцій», визначений у главі 3 цього Порядку.».

3. Абзац шостий пункту 31 викласти в такій редакції:
«за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без про-

ведення хірургічних операцій» як добуток базової ставки на пролікований випадок, 
яка становить 4896,79 гривні, та запланованої кількості медичних послуг згідно з да-
ними, що містяться в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж 1/12 
загальної кількості наданих медичних послуг згідно з таблицею 3220 звіту за 2019 рік 
(за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 ро-
ці) за формою звітності № 20, затвердженою МОЗ, до якої не включається заплано-
вана місячна кількість медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, ви-
значених в главах 4—7, 22 розділу ІІ цього Порядку, до пакета медичних послуг «Хі-
рургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», а також 1/12 запланова-
ної кількості медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, визначених у 
главах 19—21, 24 розділу II цього Порядку.».

4. Пункт 126 доповнити абзацами такого змісту:
«Дія абзацу шостого цього пункту не поширюється на заклади охорони здоров’я:
розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, на території 

якої за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки  поширен-
ня гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
протягом періоду дії зазначеного рівня небезпеки та 30 календарних днів з дати на-



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ОГОЛОШЕННЯ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. №83 373

Загальний тираж за травень 166 122

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

1..6
12..17 1..6

11..16

1..6
11..16

3..8
12..17

4..9
10..15

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +11 +16 Черкаська +1 +6 +11 +16
Житомирська +1 +6 +11 +16 Кіровоградська +1 +6 +11 +16
Чернігівська +1 +6 +10 +15 Полтавська +1 +6 +10 +15
Сумська +1 +6 +10 +15 Дніпропетровська +2 +7 +11 +16
Закарпатська +1 +6 +15 +20 Одеська +4 +9 +14 +19
Рівненська +1 +6 +11 +16 Миколаївська +2 +7 +12 +17
Львівська +1 +6 +14 +19 Херсонська +4 +9 +12 +17
Івано-Франківська +1 +6 +13 +18 Запорізька +3 +8 +12 +17
Волинська +1 +6 +12 +17 Харківська +3 +8 +10 +15
Хмельницька +1 +6 +11 +16 Донецька +4 +9 +11 +16
Чернівецька +1 +6 +13 +18 Луганська +5 +10 +10 +15
Тернопільська +1 +6 +12 +17 Крим +5 +10 +12 +17
Вінницька +1 +6 +11 +16 Київ +2 +4 +13 +15

Укргiдрометцентр

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/23/21, справа № 760/9748/17

Вищий антикорупційний суд Кому: Соколову Дмитру  
Дмитровичу 

Викликає Вас як обвинуваченого на 18 травня 
2021 року о 09 год. 00 хв., 20 липня 2021 ро-
ку о 13 год. 00 хв., 10 серпня 2021 року о 13 
год. 00 хв., 03 вересня 2021 року о 09 год. 30 
хв., 13 жовтня 2021 року о 09 год. 30 хв., 04 
листопада 2021 року о 13 год. 00 хв., 30 лис-
топада 2021 року о 13 год. 00 хв., 16 грудня 
2021 року о 13 год. 00 хв

Місцезнаходження/ 
місце проживання:
м. Калінінград  
(Російська Федерація)  
вул. Кирова, буд. 75, кв. 1.

За обвинуваченням Коваля Олексія Юрійови-
ча, обвинуваченого за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, 
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка 
Романа Володимировича, обвинуваченого за 
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 
КК України, Добриловської Оксани Анатоліїв-
ни, обвинуваченої за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 
1 ст. 366 КК України, Соколова Дмитра Дми-
тровича, обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 
15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, Про-
копця Олександра Володимировича, обвину-
ваченого за ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка 
Вадима Миколайовича, обвинуваченого за ч. 
2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України
Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 41, 
м. Київ, 03057.

Додатково просимо  
надати такі документи:  
Документ, що посвідчує 
особу(паспорт).

Суддя                                                                                                             О.О. Кравчук 
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 у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

рядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-

ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до 

суду. 
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпо-

відач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 
який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, на-
явне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідо-
мив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнен-
ня у розмірі:

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку 
неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2.У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, об-
винуваченого, свідка може бути застосовано привід. 

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчо-
го судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України.

Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде 12 травня 2021 року

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/23/21, справа № 760/9748/17

Вищий антикорупційний суд Кому: Левченку Вадиму 
Миколайовичу 

Викликає Вас як обвинуваченого на 18 травня 2021 року о 
09 год. 00 хв., 20 липня 2021 року о 13 год. 00 хв., 10 серпня 
2021 року о 13 год. 00 хв., 03 вересня 2021 року о 09 год. 30 
хв., 13 жовтня 2021 року о 09 год. 30 хв., 04 листопада 2021 
року о 13 год. 00 хв., 30 листопада 2021 року о 13 год. 00 хв., 
16 грудня 2021 року о 13 год. 00 хв.

Місцезнаходження/місце 
проживання:
м. Одеса, вул. Обільна, 
б. 46.

За  обвинуваченням Коваля Олексія Юрійовича, обвинувачено-
го за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК Украї-
ни, Кравченка Романа Володимировича, обвинуваченого за ч. 
2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добри-
ловської Оксани Анатоліївни, обвинуваченої за ч. 2 ст. 15, ч. 5 
ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколова Дмитра Дмитрови-
ча, обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 
358 КК України, Прокопця Олександра Володимировича, обви-
нуваченого за ч. 1 ст. 366 КК України, Левченка Вадима Мико-
лайовича, обвинуваченого за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 
КК України
Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 41, м. Київ, 03057. Додатково просимо  

надати такі документи: 
Документ, що посвідчує 
особу(паспорт).

Суддя                                                                                                                         О.О. Кравчук  
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 поді-

бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-

ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або 

вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-

ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представ-

ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим 
Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі:

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого судді, суду.

2.У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваче-
ного, 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, об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя здійснюється процесуальне керівництво до-
судовим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002376 від 14.09.2016 за підозрою Тімофеєвої 
Ганни Олександрівни у вчиненні злочину, передбаченого  ч. 1 
ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального провадження 
стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів для зміни 
раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на вико-
нання положень ст. 297—5 КПК України пропоную підозрю-
ваній Тімофеєвій Ганні Олександрівни, 03.07.1981 року наро-
дження, та її захиснику прибути до прокуратури Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя м. Київ, вул. Ділова, 24, 
перший поверх у період з 11.05.2021 по 14.05.2021 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, а саме 
до прокурора у кримінальному провадженні Лугового Т.В.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши 
зібрані під час досудового розслідування докази достатніми 
для складання обвинувального акта прокурор або слідчий за 
його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, 
його захиснику про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказано-
му кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази 
для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначена вище підозрю-
вана може ознайомитись з матеріалами вказаного криміналь-
ного провадження з можливістю здійснення копіювання та ін-
ше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положен-
ня ст. 28 КПК України, пропонуємо підозрюваній прибути ра-
зом із своїм захисником до прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) у період з 11.05.2021 по 14.05.2021 (з 09:00 по 
18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження в по-
рядку ст. 290 КПК України, а саме до прокурора у криміналь-
ному провадженні Лугового Т.В.

Разом з цим пропоную Вам в цей же термін відповідно до ч. 
6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримі-
нальним провадженням доступ та можливість скопіювати або 
відобразити відповідним чином будь-які речові докази, доку-
менти, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як 
докази в суді.  

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

Повідомлення про рішення щодо припинення внаслідок реорганізації ко-
мунального підприємства «Міськзеленбуд» Енергодарської міської ра-

ди  шляхом приєднання його до комунального підприємства «Центр досугу 
«Промінь» Енергодарської міської ради 

Комісія з припинення комунального підприємства «Міськзеленбуд»  пові-
домляє про рішення Енергодарської міської ради  від 09.04.2021 № 61 «Про 
реорганізацію комунального підприємства «Міськзеленбуд»  Енергодар-
ської міської ради»  шляхом приєднання його до комунального підприєм-
ства «Центр досугу «Промінь» Енергодарської міської ради.

22.04.2021 державним реєстратором внесено відомості до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) щодо припинення 
юридичної особи комунального підприємства «Міськзеленбуд» Енергодар-
ської міської ради (код ЄДРПОУ 42023125) в результаті її реорганізації.

Крім того, повідомляємо, що претензії кредиторів комунального підпри-
ємства «Міськзеленбуд» Енергодарської міської ради приймаються протя-
гом двох місяців з дати офіційного оприлюднення повідомлення про рішен-
ня щодо припинення юридичної особи.

Рішення міської ради (від 09.04.2021 № 61) 
 Адреса розташування комісії з припинення: Україна, 71504, Запорізька 

область, м. Енергодар, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 4.
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває об-

винувальний акт із матеріалами судового провадження у кри-
мінальному провадженні за  № 52017000000000016 від 04 січ-
ня 2017 року за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 
ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 
ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Біленького Олек-
сія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 
ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 
призначено судовий розгляд у кримінальному провадженні  
№ 52017000000000016 від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим ви-
кликається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року на-
родження, громадянин України, який народився в м. Москва Ро-
сійської Федерації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. 
Кудрявська, 13-19, кв. 31, адреса останнього відомого місця про-
живання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б.5, кв.10, який обвину-
вачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених 
ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 
ст.191 КК України, в судове засідання, яке відбудеться  18 трав-
ня 2021 року о 16:30 год. у приміщенні Вищого антикорупційного 
суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: За-
дорожна Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров О.В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-

нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22020050000000187 (номер справи 243/728/21, номер 
судового провадження 1-кп/243/441/2021) за обвинувачен-
ням Гуляєва Ігоря Анатолійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті Фалін І.Ю. викликає обвинуваченого Гуляєва Ігоря 
Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: Вінниць-
ка область, м. Гайсин, вул. 1-го Травня, буд. 25, кв. 8 у су-
дове засідання, яке відбудеться 13 травня 2021 року о 15-
00 год., у залі судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право по-
становити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити 
спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 2202105000000062 (номер справи 1-кп/243/588/2021) за 
обвинуваченням Швидкого Олексія Володимировича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1, 110 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова 
А.О. викликає підозрюваного Швидкого Олексія Володимировича, 25.01.1984 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: м. Шахтарськ, Донецька 
область, Слов’янський район, вул. Леніна, буд. 18, кв. 97 у підготовче судо-
ва засідання, яке відбудеться 14.05.2021 року о 09 год. 30 хв. у залі судово-
го засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до за-
безпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Га-
лунку Олександра Олексійовича, 23.05.1996 р.н. (зареєстроване місце проживан-
ня: Донецька область, Слов’янський район, м. Миколаївка, вул. Островського, 16, 
кв. 6) у підготовче судове засідання для здійснення спеціального судового прова-
дження у кримінальному провадженні № 22019050000000217, внесеному до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань від 02.10.2019 року (справа  
№ 328/769/20) за обвинуваченням Галунки О.О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 18 травня 
2021 року о 10-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Галунки О.О. кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: го-
ловуючий суддя Петренко Л.В., судді: Новікова Н.В., Андрющенко О.Ю.
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