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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 294 
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення 
аналізу ефективності здійснення  

державно-приватного партнерства
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватно-
го партнерства» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2016 р., № 93,  
ст. 3027; 2019 р., № 90, ст. 3000), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2011 р. № 384 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 квітня 2020 р. № 294)

ПОРЯДОК  
проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства

1. Цей Порядок визначає механізм проведення аналізу ефективності здійснен-
ня державно-приватного партнерства, в тому числі у формі концесії (далі — ана-
ліз ефективності).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі Укра-
їни «Про державно-приватне партнерство» (далі — Закон) та Законі України «Про 
концесію».

3. Аналіз ефективності на підставі пропозиції орендаря державного майна про 
здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії проводиться відпо-
відно до цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених статтею 21 Зако-
ну України «Про концесію».

4. Аналіз ефективності проводиться на підставі пропозиції про здійснення дер-
жавно-приватного партнерства (далі — пропозиція), яка складається з техніко-еко-
номічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства (далі — тех-
ніко-економічне обґрунтування).

Пропозиція готується центральними, місцевими органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування чи органами влади Автономної Республіки Крим, 
Національною академією наук, національними галузевими академіями наук, держав-
ними, комунальними підприємствами, установами, організаціями, господарськими 
товариствами, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній 
громаді чи Автономній Республіці Крим, або особами, які відповідно до Закону мо-
жуть бути приватними партнерами.

Для підготовки пропозиції центральні, місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування або органи влади Автономної Республіки Крим, Націо-
нальна академія наук, національні галузеві академії наук, державні, комунальні під-
приємства, установи, організації, господарські товариства, 100 відсотків акцій (час-
ток) яких належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, 
можуть залучати міжнародні фінансові організації та/або радників.

Ініціатори підготовки пропозиції під час її підготовки можуть звертатися до орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної 
Республіки Крим, Національної академії наук, національних галузевих академій на-
ук, державних, комунальних підприємств, установ, організацій, господарських то-
вариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній грома-
ді чи Автономній Республіці Крим, для отримання інформації, необхідної для підго-
товки такої пропозиції.

5. У разі коли ініціаторами підготовки пропозиції є центральні, місцеві органи ви-
конавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Респу-
бліки Крим, Національна академія наук, національні галузеві академії наук, держав-
ні, комунальні підприємства, установи, організації, господарські товариства, 100 від-
сотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді чи Автономній 
Республіці Крим, підготовка пропозиції здійснюється двома етапами.

6. На першому етапі здійснюється підготовка концептуальної записки здійснен-
ня державно-приватного партнерства (далі — концептуальна записка) та проведен-
ня її детального аналізу.

Концептуальна записка містить таку інформацію:
мета проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства (да-

лі — проект), та її обґрунтування:
- проблеми, які передбачається розв’язати у результаті реалізації проекту;
- результати аналізу попиту на товари (роботи і послуги), виробництво (вико-

нання і надання) яких передбачається забезпечити в результаті реалізації проекту;
- результати попереднього аналізу можливих альтернативних варіантів 

розв’язання зазначених проблем;
- відповідність мети проекту пріоритетам державної політики та Цілям сталого 

розвитку України на період до 2030 року, визначеним Указом Президента України 
від 30 вересня 2019 р. № 722 (далі — Цілі сталого розвитку);

прогнозні обсяги витрат, а саме:
- розрахункова вартість проекту, включаючи витрати на його розроблення та реа-

лізацію, обґрунтування вибору можливих джерел фінансування;
- інформація про наявність земельної ділянки, прав, пов’язаних з нею, та план за-

ходів щодо оформлення прав на таку ділянку (у разі потреби);
- інформація про оціночну вартість експлуатації (утримання) об’єкта державно-

приватного партнерства та джерела фінансування його експлуатації (утримання);
результати попереднього аналізу ефективності реалізації проекту:
- очікуваний вплив (екологічні, соціальні, економічні вигоди і наслідки його ре-

алізації);
- інформація щодо вигодоотримувачів;
- результати попередньої оцінки ризиків реалізації проекту;
строк та етапи реалізації проекту, результати попередньої оцінки можливостей 

його реалізації, організації та управління виконанням робіт;
обґрунтування заходів щодо розроблення проекту (дослідження, проектування).
Концептуальна записка готується українською мовою разом із складеним у до-

вільній формі супровідним листом. Вона прошнуровується, засвідчується підписом 
уповноваженої особи ініціатора підготовки пропозиції та скріплюється печаткою (за 
наявності). Кожна сторінка концептуальної записки нумерується.

Аналіз концептуальної записки проводиться щодо:
об’єктів державної власності — ініціатором підготовки пропозиції з урахуванням 

позицій Мінекономіки, Мінфіну та центрального органу виконавчої влади, що здій-
снює відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами державної 
власності (у разі коли такий орган не є ініціатором підготовки пропозиції), які вони 
надають протягом 30 календарних днів після надходження на розгляд до них кон-
цептуальної записки;

об’єктів комунальної власності — ініціатором підготовки пропозиції та виконав-
чим комітетом сільської, селищної, міської ради чи виконавчим апаратом район-
ної, обласної ради (у разі коли такий орган не є ініціатором підготовки пропозиції);

об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, — ініціатором підготовки 
пропозиції та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що виконує 
відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами (у разі коли такий 
орган не є ініціатором підготовки пропозиції).

До проведення аналізу концептуальної записки можуть залучатися представни-
ки балансоутримувача (за наявності) для висловлювання їх позиції щодо проекту.

За результатами аналізу приймається рішення щодо доцільності або недоціль-
ності підготовки техніко-економічного обґрунтування.

7. На другому етапі здійснюється підготовка техніко-економічного обґрунтуван-
ня.

8. Техніко-економічне обґрунтування містить таку інформацію:
мета проекту та її обґрунтування:
- проблеми, які передбачається розв’язати в результаті реалізації проекту;

- результати аналізу попиту на товари (роботи і послуги), виробництво (вико-
нання і надання) яких повинне бути забезпечене в результаті реалізації проекту, та 
наявність заінтересованості представників ринку в реалізації проекту;

- результати аналізу можливих альтернативних варіантів розв’язання зазначе-
них проблем;

- відповідність мети проекту пріоритетам державної політики та Цілям стало-
го розвитку;

- інформація про ініціатора підготовки пропозиції та державного партнера, ін-
ших заінтересованих суб’єктів, які пропонується залучати для реалізації проекту, 
опис їх функцій та ролі в реалізації проекту;

- інформація про об’єкт державно-приватного партнерства, його технічні ха-
рактеристики, орієнтовні технічні вимоги до нього (опис інфраструктури та по-
слуг, які надаватимуться в рамках державно-приватного партнерства, основні ви-
хідні вимоги до інфраструктури/послуг без встановлення деталізованих технічних 
рішень для приватного партнера, опис технологій, які будуть використовуватися 
(у разі наявності);

- інформація про оціночну вартість експлуатації (утримання) об’єкта державно-
приватного партнерства та джерела фінансування його експлуатації (утримання);

- інформація про наявність земельної ділянки, прав, пов’язаних з нею, та план 
заходів щодо оформлення прав на таку ділянку (у разі потреби);

детальне обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здій-
снення державно-приватного партнерства за результатами аналізу:

- економічних показників здійснення державно-приватного партнерства;
- фінансової моделі здійснення державно-приватного партнерства;
- соціальних наслідків здійснення державно-приватного партнерства, зокрема 

підвищення якості послуг та рівня забезпечення попиту на товари (роботи і по-
слуги);

- екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства з ураху-
ванням можливого негативного впливу на довкілля;

обґрунтування вищої ефективності проекту в разі його реалізації із залучен-
ням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без такого залучення;

перелік виявлених ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх 
оцінка, пропозиції щодо розподілу між партнерами, а також визначення форми 
управління такими ризиками;

строк та етапи реалізації проекту, результати попередньої оцінки можливостей 
його реалізації, організації та управління виконанням робіт;

визначення форми здійснення державно-приватного партнерства з обґрунту-
ванням її ефективності для державного і приватного партнерів;

соціально-економічні та екологічні перспективи після закінчення строку дії до-
говору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

9. До дня подання пропозиції особи, які відповідно до Закону можуть бути при-
ватними партнерами, можуть вступити в переговори з державним партнером і об-
мінюватися з ним інформацією, необхідною для підготовки такої пропозиції. У ра-
зі обміну інформацією, що визначена однією із сторін як конфіденційна, підпи-
сання між сторонами договору про нерозголошення конфіденційної інформації 
є обов’язковим.

10. Аналіз ефективності проводиться щодо:
об’єктів державної власності — центральним або місцевим органом виконав-

чої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними 
об’єктами державної власності, а якщо такого органу не визначено, — Мінеко-
номіки;

об’єктів комунальної власності — виконавчим органом місцевого самовряду-
вання, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською, районною чи 
обласною радою, а якщо такого органу не визначено, — виконавчим комітетом 
сільської, селищної, міської ради чи виконавчим апаратом районної, обласної ра-
ди;

об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, — органом, уповноваже-
ним Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а якщо такого органу не визна-
чено, — Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Для проведення аналізу ефективності можуть залучатися органи місцевого са-
моврядування, державні та комунальні підприємства, установи, організації, госпо-
дарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі.

Якщо у державно-приватному партнерстві братимуть участь декілька держав-
них партнерів, вони спільно проводять аналіз ефективності відповідно до цього 
Порядку.

У такому випадку державні партнери обов’язково утворюють спільну комісію 
з проведення аналізу ефективності, до якої входять представники всіх держав-
них партнерів.

11. Пропозиція подається до органу, визначеного пунктом 10 цього Поряд-
ку (далі — уповноважений орган). Техніко-економічне обґрунтування подається 
українською мовою разом із складеним у довільній формі супровідним листом. 
Техніко-економічне обґрунтування подається у двох примірниках у паперовій фор-
мі, а також в електронній формі у форматі .pdf. Техніко-економічне обґрунтуван-
ня прошнуровується, засвідчується підписом уповноваженої особи ініціатора під-
готовки пропозиції та скріплюється печаткою (за наявності). Кожна сторінка техні-
ко-економічного обґрунтування нумерується.

Невід’ємною частиною техніко-економічного обґрунтування є фінансова мо-
дель здійснення державно-приватного партнерства, яка подається в електронній 
формі у форматі Excel.

У разі подання орендарем державного майна пропозиції про здійснення дер-
жавно-приватного партнерства у формі концесії документи, передбачені частиною 
п’ятою статті 21 Закону України «Про концесію», подаються у двох примірниках у 
паперовій формі, а також в електронній формі у форматі .pdf.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в пропозиції, несе іні-
ціатор підготовки пропозиції.

Аналіз ефективності проводиться лише у випадку відповідності пропозиції ви-
могам цього Порядку.

12. У разі відсутності підстав для відмови розгляду пропозиції, визначених у 
пункті 13 цього Порядку, уповноважений орган протягом 30 календарних днів піс-
ля надходження пропозиції розглядає її та проводить аналіз ефективності відпо-
відно до затвердженої Мінекономіки Методики аналізу ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства.

У разі подання пропозиції особами, які відповідно до Закону можуть бути при-
ватними партнерами, уповноважений орган може запитувати у таких осіб додат-
кову інформацію та документи, а також уточнювати інформацію щодо змісту про-
позиції.

13. У розгляді пропозиції, поданої особами, які відповідно до Закону можуть бу-
ти приватними партнерами, повинно бути відмовлено, якщо:

центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого са-
моврядування, органами влади Автономної Республіки Крим, Національною ака-
демією наук, національними галузевими академіями наук, державними, комуналь-
ними підприємствами, установами, організаціями, господарськими товариства-
ми, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді чи 
Автономній Республіці Крим, розпочато підготовку пропозиції, яка повністю або 
частково співпадає щодо об’єкта державно-приватного партнерства з поданою на 
розгляд пропозицією, зокрема прийнято рішення про доцільність підготовки техні-
ко-економічного обґрунтування. Зазначена підстава для відмови не може бути ви-
користана у разі, коли пройшло більше одного року з дня прийняття рішення про 
доцільність підготовки техніко-економічного обґрунтування;

уповноважений орган уже проводить аналіз ефективності щодо пропозиції, яка 
повністю або частково співпадає щодо об’єкта державно-приватного партнерства 
з поданою на розгляд пропозицією.

Уповноважений орган повідомляє про відмову в розгляді пропозиції особі, яка 
подала пропозицію, із зазначенням підстави відмови, а стосовно об’єктів держав-
ної власності додатково повідомляє Мінекономіки шляхом надсилання листа ра-
зом з копією пропозиції.

14. Аналіз ефективності проводиться на підставі пропозиції шляхом:
1) детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків 

здійснення державно-приватного партнерства за результатами аналізу:
економічних та фінансових показників фінансової моделі здійснення держав-

но-приватного партнерства;

соціальних наслідків здійснення державно-приватного партнерства, зокрема 
підвищення якості послуг та рівня забезпечення попиту товарами (роботами і по-
слугами);

екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства з урахуван-
ням можливого негативного впливу на довкілля;

2) обґрунтування вищої ефективності проекту із залученням приватного партне-
ра порівняно з реалізацією проекту без такого залучення;

3) виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцін-
ки та визначення форми управління ризиками;

4) визначення форми здійснення державно-приватного партнерства;
5) визначення соціально-економічних та екологічних перспектив після закінчення 

дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
Оцінка впливу на довкілля для провадження планової діяльності, передбаченої 

пропозицією, здійснюється приватним партнером після підписання договору, укла-
деного в рамках державно-приватного партнерства, відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

15. За результатами аналізу ефективності складається один з таких висновків 
про:

доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнер-
ства;

недоцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнер-
ства.

16. Висновок за результатами аналізу ефективності (далі — висновок) повинен 
містити:

1) інформацію про проект (ініціатор підготовки пропозиції; мета проекту; обґрун-
тування необхідності реалізації проекту; проблеми, які передбачається розв’язати в 
результаті реалізації проекту; відповідність мети проекту пріоритетам державної по-
літики та Цілям сталого розвитку; орієнтовний строк, протягом якого здійснюють-
ся інвестиції);

2) інформацію щодо державного партнера та інших заінтересованих суб’єктів, які 
будуть залучатися для реалізації проекту, опис їх функцій та ролі у реалізації про-
екту;

3) інформацію про результати вивчення попиту на ринку та наявність заінтересо-
ваності представників ринку в реалізації проекту;

4) інформацію щодо технічних вимог до об’єкта державно-приватного партнер-
ства (зокрема технології, які потрібно використовувати);

5) інформацію щодо фінансових показників проекту (аналіз припущень фінан-
сової моделі здійснення державно-приватного партнерства та результати її оцінки);

6) відомості про фактори, які обумовлюють підвищення ефективності реалізації 
проекту у формі державно-приватного партнерства порівняно з іншими механізма-
ми (публічні закупівлі, оренда тощо);

7) інформацію про соціально-економічні наслідки здійснення державно-приват-
ного партнерства (інформація за результатами проведення аналізу вигід та витрат, 
зокрема щодо розширення доступності, підвищення якості послуг, рівня забезпе-
чення попиту на товари (роботи, послуги) та перспективи після закінчення дії дого-
вору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;

8) інформацію про екологічні наслідки здійснення державно-приватного парт-
нерства та перспективи після закінчення дії договору, укладеного в рамках держав-
но-приватного партнерства;

9) інформацію про ризики здійснення державно-приватного партнерства та їх 
розподіл між партнерами, включаючи оцінку фіскальних наслідків, які можуть ви-
никнути під час здійснення державно-приватного партнерства внаслідок прямих та 
непрямих зобов’язань державного партнера, визначених з урахуванням затвердже-
них Мінекономіки методичних рекомендацій щодо застосування Методики виявлен-
ня ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення 
форми управління ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
16 лютого 2011 р. № 232 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 769; 2015 р., 
№ 76, ст. 2515);

10) інформацію про потребу в державній підтримці, форму такої підтримки (як-
що передбачена);

11) інформацію про результати юридичного аналізу проекту з обґрунтуванням 
юридичних проблем, пов’язаних з реалізацією проекту, а також рекомендацій що-
до можливих заходів, необхідних для подолання таких перешкод для реалізації про-
екту (зокрема пропозиції щодо внесення змін до законодавства, необхідних для ре-
алізації проекту);

12) інформацію про форму здійснення державно-приватного партнерства та спо-
сіб визначення приватного партнера (конкурс, конкурентний діалог, інший спосіб, 
що визначений законодавством);

13) узагальнюючий висновок стосовно доцільності або недоцільності прийняття 
рішення про здійснення державно-приватного партнерства.

Висновок також може містити перелік заходів, що мають бути здійснені до мо-
менту оголошення конкурсу з визначення приватного партнера або концесійного 
конкурсу.

17. Висновок підписується керівником уповноваженого органу.
Якщо у державно-приватному партнерстві братимуть участь декілька державних 

партнерів, висновок підписується всіма державними партнерами.
Висновок щодо об’єктів державної власності, а також щодо об’єктів комунальної 

власності та об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим (у разі коли відпо-
відно до такого висновку передбачається надання державної підтримки шляхом фі-
нансування за рахунок коштів державного бюджету), надсилається разом з пропо-
зицією в паперовій та електронній формі на погодження Мінекономіки, крім випад-
ку, коли аналіз ефективності проводиться зазначеним Міністерством.

18. Мінекономіки протягом п’яти робочих днів після надходження висновку та 
пропозиції надсилає їх в електронній формі:

Мінфіну — для оцінки фіскальних наслідків, які можуть виникнути під час здій-
снення державно-приватного партнерства внаслідок прямих і непрямих зобов’язань 
державного партнера, доцільності та можливості надання державної підтримки, та 
погодження висновку;

Мінекоенерго — для аналізу можливих екологічних наслідків здійснення держав-
но-приватного партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на довкіл-
ля та подання відповідних пропозицій;

Антимонопольному комітету — для аналізу дотримання вимог законодавства 
про захист економічної конкуренції та законодавства у сфері державної допомоги 
суб’єктам господарювання та подання відповідних пропозицій;

Фонду державного майна — для перевірки інформації щодо укладених договорів 
оренди стосовно об’єктів державно-приватного партнерства та інших питань, що на-
лежать до його компетенції, та подання відповідних пропозицій.

З метою отримання інформації щодо питань, які належать до компетенції інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємств, установ, ор-
ганізацій, господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належить дер-
жаві, Мінекономіки може звернутися до них із запитом для отримання відповідних 
пропозицій та роз’яснень.

19. Мінфін протягом 20 календарних днів з дати надходження висновку та пропо-
зиції розглядає їх, здійснює з урахуванням затверджених Мінекономіки методичних 
рекомендацій щодо застосування Методики виявлення ризиків здійснення держав-
но-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232 (Офіцій-
ний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 769; 2015 р., № 76, ст. 2515), оцінку фіскаль-
них наслідків, які можуть виникнути під час здійснення державно-приватного парт-
нерства внаслідок прямих та непрямих зобов’язань державного партнера, визначає 
доцільність і можливість надання державної підтримки та надсилає Мінекономіки 
погоджений висновок або повідомлення про відмову в його погодженні з обґрунту-
ванням причин відмови.

20. Мінекоенерго, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна та інші 
центральні, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцево-
го самоврядування, державні, комунальні підприємства, установи, організації, гос-
подарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, протягом 
20 календарних днів з дати надходження висновку та пропозиції або запиту розгля-
дають їх і надсилають Мінекономіки відповідні пропозиції та роз’яснення.
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Корольовський районний суд м. Житомира викликає Петрова Вла-
дислава Антоновича, 30.10.1959 р.н., як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/2604/20 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, КК України, під головуванням 
судді Скрипки О.В., у судове засідання, що відбудеться 06 травня 2020 
року о 14-15 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 1(каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Удові-
ченка Олексія Олексійовича, 26.08.1981 р.н., як обвинуваченого 
у кримінальному провадженні № 296/2603/20 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б., 
в підготовче судове засідання, що відбудеться 14 травня 2020 
року о 14-00 год. в приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, 
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання апеляційної інстанції
В провадженні Дніпровського апеляційного суду перебувають матеріали криміналь-

ного провадження за апеляційною скаргою прокурора Павлоградської місцевої про-
куратури Зайналової О.П. на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області від 12 грудня 2019 року про повернення прокурору обвинувального 
акта у кримінальному провадженні № 22016060000000042 за обвинуваченням Сидо-
ренка Олександра Володимировича, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч.1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України.

Слухання справи призначено на 11 годин 00 хвилин 18 травня 2020 року.
Обвинувачений Сидоренко Олександр Володимирович, зареєстрований за адресою: 

вул. Папаніна, 7-А, смт. Билбасівка Слов’янського району Донецької області, 84392.
У зв’язку з цим, Дніпровський апеляційний суд викликає обвинуваченого Сидорен-

ка О.В. в судове засідання апеляційної інстанції на 11 годин 00 хвилин 18 травня 2020 
року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням його про дату, час та місце розгляду справи.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя: Кондаков 
Г.В., судді: Кононенко О.М., Мудрецький Р.В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Солодуна Дени-
са Сергійовича, 05.09.1984 р.н., як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/10034/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О.Б., у судові засідання, що відбудуться 05 травня 2020 
року о 16-00 год. та 25 травня 2020 року о 09-30 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Хрус-
тальова Сергія Сергійовича, 07.02.1985 р.н., як обвинуваченого 
у кримінальному провадженні № 296/9651/16-к 1-кп/296/211/20 
по обвинуваченню його у вчиненні кримінальних правопору-
шень за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Аксьонова B.Є., в судове засідання, що призначено на 13 
травня 2020р. о 09 год. 30 хв. та 29 травня 2020р. о 14 год. 30 хв. 
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2К, (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.
Корольовський районний суд м. Житомира викликає Феленка Володимира Вікто-

ровича як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/6989/17 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Покатілова О.Б., в судові засідання, що відбудуть-
ся 15 травня 2020 року о 10-00 год. та 28 травня 2020 року о 09-30 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. У разі неявки обвинувачено-
го до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області знаходиться кримінальне провадження № 233/6358/18 за обви-
нуваченням Харченка Леоніда Володимировича, 10.01.1972 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Харченка Леоніда Володимировича в 
підготовче судове засідання на 04 травня 2020 року об 11 годині 30 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2. 

Суддя О.В. Стадченко 

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійсню-
ється розгляд кримінального провадження щодо Іванюка Олега Анато-
лійовича, обвинуваченого за ч.1 ст. 258-3 КК України, підготовчий роз-
гляд якого відкладено на 09:00 годину 04 травня 2020 року.

Обвинуваченому Іванюку Олегу Анатолійовичу необхідно з’явитись 
о 09:00 годині 04 травня 2020 року до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20.

Суддя Стоілова Т.В.

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

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 квітня 2020 р. № 310 
Київ

Питання оплати праці посадових осіб  
та працівників Державної митної служби

Відповідно до статті 585 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
схему посадових окладів посадових осіб митних органів, посадових осіб та пра-

цівників спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють 
розроблення програмного забезпечення для митних органів, у 2020 році;

Порядок встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та 
встановлення премій посадовим особам митних органів та працівникам спеціалізо-
ваного підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення про-
грамного забезпечення для митних органів.

2. Установити, що переведення посадових осіб митних органів, що працюють на 
умовах контракту про проходження державної служби, на рівнозначні або нижчі по-
сади здійснюється згідно із статтею 41 Закону України «Про державну службу».

3. Державній митній службі забезпечити виконання цієї постанови виключно в 
межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі. 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з  
13 лютого 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 квітня 2020 р. № 310

СХЕМА 
посадових окладів посадових осіб митних органів, посадових осіб та працівників 

спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють 
розроблення програмного забезпечення для митних органів, у 2020 році

Кате-
горія

Підкате-
горія

Найменування посади  
Держмитслужби

Розмір посадового окладу, гривень

апарат  
Держмитслужби

територіальний 
орган  

Держмитслужби
А А1 Голова Держмитслужби 29400

А2 Перший заступник Голови 
Держмитслужби

28000

Заступник Голови Держ-
митслужби

26500

Б Б1 Керівник департаменту, ке-
рівник територіального органу

15900 12000

Керівник самостійного 
управління

13300

Керівник самостійного відділу 12500
Завідувач самостійного 
сектору

11000

Б2 Перший заступник керівни-
ка територіального органу

11640

Заступник керівника депар-
таменту, заступник керівни-
ка територіального органу

12800 10600

Заступник керівника само-
стійного управління

12100

Заступник керівника само-
стійного відділу

11600

Б3 Керівник управління у скла-
ді департаменту, керівник 
управління у складі терито-
ріального органу, керівник 
митного поста

12100 8450

Заступник керівника управ-
ління у складі департамен-
ту, заступник керівника 
управління у складі терито-
ріального органу, заступник 
керівника митного поста

11500 7800

Керівник відділу у складі 
департаменту, самостійно-
го управління, керівник від-
ділу у складі територіально-
го органу

11000 7050

Заступник керівника від-
ділу у складі департамен-
ту, самостійного управлін-
ня, заступник керівника від-
ділу у складі територіально-
го органу

9700 6700

Завідувач сектору у складі 
департаменту, самостійного 
управління та відділу, завід-
увач сектору у складі тери-
торіального органу

9600 6300

В В1 Головний державний ін-
спектор, головний спе-
ціаліст

8500 5500

В2 Старший державний ін-
спектор

6800 5100

Провідний державний ін-
спектор

6800 5100

В3 Державний інспектор 4230

________
Примітки. 1. Посадові оклади посадових осіб (крім тих, що зазначені у примітцi 2), 

з якими укладено контракти про проходження державної служби, визначаються за 
підкатегоріями Б1—В3 цієї схеми з коефіцієнтом 1,5. 

2. Посадові оклади посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу 
митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпе-
чення для митних органів, визначаються відповідно до цієї схеми з такими коефі-
цієнтами:

для державних службовців категорії «Б» — 4,34;
для державних службовців категорії «В» та працівників — 5,44.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 квітня 2020 р. № 310
ПОРЯДОК 

встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення 
премій посадовим особам митних органів та працівникам спеціалізованого 

підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення  
програмного забезпечення для митних органів

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення, призупинення, зменшення чи 
скасування надбавок та встановлення премій посадовим особам митних органів, у то-
му числі тим, що працюють на умовах контракту про проходження державної служби 
(далі — посадові особи), та працівникам спеціалізованого підрозділу митних органів, 
які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних 
органів (далі — працівники).

2. Встановлення надбавок і премій посадовим особам та працівникам здійснюєть-
ся з метою матеріального стимулювання високопродуктивної, ініціативної праці, під-
вищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні кінцевого результа-
ту, виконання планів показників з наповнення бюджету, стратегічних планів, поси-
лення персональної відповідальності посадових осіб за доручену роботу або постав-
лені завдання.

3. Посадовим особам та працівникам можуть встановлюватися такі види премій:
командна премія відповідно до особистого внеску посадових осіб та працівни-

ків у загальний результат роботи структурного підрозділу та/або відповідного мит-
ного органу;

премія за значні особисті досягнення.
Розмір премії, передбаченої абзацом другим цього пункту, визначають керівники 

митних органів шляхом видання відповідного наказу залежно від особливостей вико-
нання функцій і завдань посадових осіб та працівників відповідного митного органу.

Розмір премії, передбаченої абзацом третім цього пункту, призначається Головою 
Держмитслужби (далі — Голова) за поданням керівників митних органів або само-
стійних структурних підрозділів апарату Держмитслужби.

4. Загальний фонд преміювання митних органів встановлюється в розмірі 20 від-
сотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

5. Посадовим особам та працівникам у межах загального фонду оплати праці 
встановлюються такі види надбавок: 

надбавка за вислугу років;
надбавка за спеціальне звання посадових осіб митних органів;
надбавка за виконання особливо важливої роботи;
надбавка за персональну кваліфікацію;
надбавка за виконання особистих ключових показників ефективності.
6. Конкретні умови встановлення надбавок і премій та їх розміри визначаються у 

відповідних положеннях, що затверджуються у Держмитслужбі.
7. Надбавки для посадових осіб та працівників, крім надбавок, визначених абза-

цами другим і третім пункту 5 цього Порядку, можуть бути зменшені, призупинені 
чи скасовані керівниками митних органів у порядку, визначеному Держмитслужбою.

8. Щомісячний фонд преміювання посадових осіб та працівників відповідного 
митного органу формується з огляду на штатну чисельність таких посадових осіб та 
працівників у межах асигнувань, затверджених на заробітну плату.

9. Розмір командної премії посадових осіб та працівників залежить від їх особис-
того внеску в загальний результат роботи структурного підрозділу та/або відповідно-
го митного органу з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;
2) якість виконання завдань, визначених положенням про структурний підрозділ, 

посадовою інструкцією, та/або виконання стратегічних завдань, що визначаються у 
стратегічному плані Держмитслужби, та/або планів з виконання показників з напо-
внення бюджету, а також дорученнями керівництва відповідного митного органу і 
безпосереднього керівника посадової особи та/або працівника;

3) своєчасне виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у реалізації національних ре-

форм, роботі комісій, робочих груп тощо);
5) дотримання правил внутрішнього службового розпорядку відповідного мит-

ного органу.
10. Якість виконання завдань посадовою особою та/або працівником визначаєть-

ся з урахуванням рівня досягнення особистих ключових показників ефективності ро-
боти, що затверджується відповідним наказом керівника митного органу.

11. Премія за значні особисті досягнення призначається наказом Голови за по-
данням керівників митних органів або самостійних структурних підрозділів апара-
ту Держмитслужби у виключних випадках за значні результати у виконанні посадо-
вих обов’язків.

12. Фонд преміювання за значні особисті досягнення є складовою частиною за-
гального фонду преміювання, що формується в Держмитслужбі, та встановлюється 
у розмірі, що не перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року, на кожен місяць ка-
лендарного року. 

13. Розмір премії за значні особисті досягнення з фонду преміювання встановлю-
ється на одну особу в розмірі, що не перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року, на 
кожен місяць календарного року.

14. У разі встановлення премії за значні особисті досягнення кільком особам в од-
ному і тому ж місяці фонд преміювання за значні особисті досягнення розподіляєть-
ся між такими особами.

15. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших відпусток, передба-
чених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли 
згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробіт-
ної плати, командна премія посадовим особам та працівникам не нараховується.

16. Премії розраховуються та виплачуються за результатами виконання пла-
нової роботи, показників з наповнення бюджету та/або стратегічного плану за 
попередній місяць. Премія за грудень нараховується та виплачується в цьому ж 
місяці.

17. Командна премія між посадовими особами та працівниками розподіляється 
безпосереднім керівником за погодженням з керівником самостійного структурного 
підрозділу залежно від внеску кожної посадової особи та працівника в загальний ре-
зультат роботи структурного підрозділу та/або відповідного митного органу.

18. Встановлення премій керівникам територіальних органів Держмитслужби 
здійснює Голова на підставі подання таких керівників.

19. Встановлення премій Голові та його заступникам здійснює Голова за пого-
дженням з Міністром фінансів.

20. Надбавка за вислугу років для посадових осіб встановлюється на рівні 3 відсо-
тків посадового окладу посадової особи за кожний календарний рік стажу державної 
служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

21. Для працівників встановлюється надбавка у відсотках до посадового окладу 
за вислугу років у таких розмірах: понад три роки — 10, понад п’ять років — 15, по-
над 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 
відсотків посадового окладу.

22. Посадовим особам та працівникам, у яких протягом календарного місяця ви-
никло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з 
дня набуття права на підвищення.

23. Надбавка за спеціальне звання посадових осіб митних органів встановлюєть-
ся у такому розмірі:

1) дійсний державний радник митної служби — 1000 гривень;
2) державний радник митної служби I рангу — 900 гривень;
3) державний радник митної служби II рангу — 900 гривень;
4) державний радник митної служби III рангу — 800 гривень;
5) радник митної служби I рангу — 700 гривень;
6) радник митної служби II рангу — 600 гривень;
7) радник митної служби III рангу — 500 гривень;
8) інспектор митної служби I рангу — 400 гривень;
9) інспектор митної служби II рангу — 300 гривень;
10) інспектор митної служби III рангу — 200 гривень;
11) інспектор митної служби IV рангу — 200 гривень;
12) молодший інспектор митної служби — 200 гривень.
24. Розрахунок надбавки за виконання особистих ключових показників ефектив-

ності посадових осіб та працівників здійснюється з урахуванням вимог, визначених 
пунктом 10 цього Порядку.

25. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється згідно з 
цим Порядком до посадових окладів посадових осіб та працівників з урахуванням 
одного з таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації основних напрямів державної 
митної політики та пріоритетних реформ митних органів, участь у розробленні про-
ектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-вико-
навчої компетентності та відповідальності.

Для посадових осіб та працівників територіальних органів надбавка за виконання 
особливо важливої роботи може встановлюватися залежно від навантаження під час 
виконання посадових обов’язків. 

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється згідно з нака-
зом керівника відповідного митного органу. 

26. Надбавка за персональну кваліфікацію встановлюється у розмірі до 10 відсо-
тків посадового окладу за виконання плану навчання та розвитку та/або за результа-
тами щорічного оцінювання службової діяльності у разі отримання посадовою осо-
бою відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання та/або у разі отриман-
ня ним позитивної оцінки за результатами перевірки у посадових осіб рівня ком-
петентності та знання законодавства, доброчесності під час виконання службових 
обов’язків. 

27. Встановлення надбавок керівникам територіальних органів Держмитслужби 
здійснює Голова на підставі подання таких керівників.

28. Встановлення надбавок Голові та його заступникам здійснює Голова за пого-
дженням з Міністром фінансів.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 квітня 2020 р. № 311 
Київ

Про внесення змін до Порядку виплати 
одноразової грошової винагороди особам, 

яким присвоєно звання Герой України  
за здійснення визначного геройського 

вчинку
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким при-

своєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 144 (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 22, ст. 810), такі зміни: 

у пункті 5:
абзац перший після слова «подає» доповнити словами «особисто чи надсилає 

поштою»;
в абзаці другому слова «(із наданням оригіналів для звірки)» виключити;
у пункті 6:
абзац перший після слова «подає» доповнити словами «особисто чи надсилає 

поштою»;
в абзаці другому слова «(із наданням оригіналів для звірки)» виключити.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Приватний виконавець виконавчого округу міс-
та Києва Гненний Дмитро Анатолійович повідомляє 
про відкриті виконавчі провадження, у зв’язку з чим, 
відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконав-
че провадження» до офісу приватного виконавця за 
адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 88, офіс 1 
(+380979429035) викликаються:

Боржник за ВП № 61181978 
Марюхіна Лариса Сергіївна;
Боржник за ЗВП № 61524060 
Пономаренко Марина Олексіївна;
Боржник за ЗВП № 57306514 
Ткаченко Марія Віталіївна;
Боржник за ВП № 57726132 
Чумаков Сергій Михайлович;
Боржник за ВП № 59407312 
Жданов Сергій Петрович;
Боржник за ВП № 60155788 
Єганов Кирило Олександрович;
Боржник за ВП № 61196791 
Куля Ярослав Васильович;
Боржник за ВП № 60061462 
Божко Ігор Петрович;
Боржник за ВП № 60852354 
Туз Олександр Григорович;
Керівник юридичної особи-боржника за ВП 
№ 60553365 Пенязь Олександр Валерійович;
Боржник за ВП № 61897160 
Якубик Ігор Михайлович.
Вказані особи зобов’язані з’явитися до виконав-

ця 12.05.2020 о 10:00. При собі необхідно мати доку-
менти, що посвідчують особу.

Наслідки неявки встановлені ст. 188-13 КУпАП. У 
разі наявності поважних причин, що унеможливлю-
ють явку за викликом — надати відповідні пояснен-
ня та документальне підтвердження.

Національний банк України
Звіт про фінансовий стан

31.03.20 31.12.19
(у мільйонах гривень)

Активи
1 2 3

Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 89 867 90 168
Цінні папери нерезидентів 579 465 504 979
Авуари в СПЗ 211 234
Монетарне золото 35 863 28 223
Цінні папери України 335 825 347 191
Кредити банкам та іншим позичальникам 13 583 13 843
Внутрішній державний борг 1 705 1 727
Внески в рахунок квоти МВФ 77 048 65 894
Основні засоби та нематеріальні активи 4 296 4 351
Інші активи 14 816 4 312
Усього активів 1 152 679 1 060 922
Зобов’язання
Банкноти та монети в обігу 424 439 425 256
Кошти банків 65 364 78 442
Кошти державних та інших установ 57 438 38 888
Зобов’язання з перерахування прибутку до розподілу  
до Держаного бюджету України

42 722 42722

Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком 115 509 152 212
Кредити отримані 2 806 2 369
Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати внеску  
за квотою

190 916 171 059

Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску за квотою 77 039 65 886
Інші зобов’язання 763 801
Усього зобов’язань 976 996 977 635
Власний капітал
Статутний капітал 100 100
Загальні та інші резерви 51 397 50 816
Резерви переоцінки активів і зобов’язань 29 987 31 790
Нерозподілений прибуток 94 199 581
Усього власного капіталу 175 683 83 287
Усього пасивів 1 152 679 1 060 922

Голова Яків СМОЛІЙ

Головний бухгалтер — директор Богдан ЛУКАСЕВИЧ
Департаменту бухгалтерського обліку

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з 
реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС 
у Запорізькій області та знаходиться на балансі ПРАТ «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРО-
МАШ», код ЄДРПОУ 00218012, а саме:

Лот № 128/20: Комплекс будівель та споруд, що складаються з: Основні будів-
лі літ. «А», прибудови літ. «а, a1», заг. площею: 559,4 м. кв., та споруди: козирок 
до літ. «А», калитка № 1, паркан № 2, замощення І. інв. № 91140. Стартова ціна 
— 395131,85 грн., з ПДВ. Місцезнаходження майна: м. Бердянськ, Мелітополь-
ське шосе, буд. 77т.

Лот № 129/20: Комплекс будівель та споруд, що складаються з: Основна будів-
ля літ. «К», заг. площею: 1 655,7 м. кв., та споруди: ганок до літ. «К», ганок до літ. 
«К», інв. № 91146-2. Стартова ціна — 1685999,65 грн., з ПДВ. Місцезнаходження 
майна: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 77.

Лот № 130/20: Комплекс будівель та споруд, що складаються з: Основні бу-
дівлі літ. «А, A1, А2, АЗ», прибудова літ. «а», підвал під літ. «А2», заг. площею: 4 
085,2 м. кв., альтанка «Б», та споруди: сходи до літ. «А2», замощення № І, під-
пірна стіна № 1, інв. № 91131, № 91135. Стартова ціна — 4500256,15 грн., з ПДВ. 
Місцезнаходження майна: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 77п. 

Можливість зниження стартової ціни на аукціоні не передбачено.
Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. (068)916-51-

14. Аукціон проводитиметься 19.05.2020 року о 10:30 год. в м. Києві, пров. Ви-
ноградний, буд. 4 оф. 41. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ 
«Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржової тор-
гівлі, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Сплатити на IBAN 
UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, 
МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний вне-
сок — 10% від стартової ціни лота, реєстраційний збір — 17 грн. (за кожен лот 
окремо). Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один робочий день 
до початку його проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промисло-
ва біржа» проводить біржові торги з продажу май-
на платника податків, що перебуває в податковій за-
ставі ГУ ДПС у Полтавській області і належить ТОВ 
ФІРМА «ХАС», код ЄДРПОУ 21237338 (Договір 
про спільну діяльність № 60 від 04.02.2004 р. код 
ТРДПАУ 455860305), а саме:

Лот № 123/20: Нафта (в комунікаціях ГПУ «Полта-
вагазвидобування») — 97,812 тон, вартістю 9594,61 
грн. за тону, без ПДВ. Стартова ціна — 938467,99 
грн., без ПДВ. 

Лот № 124/20: Газовий конденсат (в комунікаці-
ях ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобу-
вання») — 112,387 тон., вартістю 9357,50 грн. за то-
ну. Стартова ціна — 1051661,35 грн., без ПДВ. Мож-
ливість зниження стартової ціни на біржових тор-
гах не передбачено. Додаткова інформація на сай-
ті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.: (068) 916-51-14.

Для участі у біржових торгах необхідно подати 
заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промисло-
ва біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за 
адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. 
Сплатити на IBAN UA363808050000000026004624349 
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 
380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 
41690510, платежі у відповідності до Правил біржо-
вої торгівлі, гарантійний внесок — 10% від старто-
вої ціни лота, реєстраційний збір — 17 грн. (за ко-
жен лот окермо). 

Біржові торги проводитимуться 25.05.2020 р. з 
10:30 год. в м. Київ, пров. Виноградний, буд.4, оф.41. 
Прийняття заяв для участі у біржових торгах закінчу-
ється за один робочий день до початку проведення.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-
ІНВЕСТ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (інд. код 32855406) повідомляє, що рі-
шенням Господарського  суду  міста Києва від 04.02.2020 у справі 910/14333/19, 
що набрало законної сили 31.03.2020, ТОВ «Алекс Буд» (інд. код 32383481) 
зобов’язано передати в його управління об’єкти інвестування (нежитлові примі-
щення) та технічні приміщення, майнові права на які належать ТОВ  «Алекс Буд», 
загальною проектною площею 6739,5 кв.м в об’єкті будівництва за адресою:  
м. Київ, проспект Правди, 80-82 в Подільському районі м. Києва.

 Усім учасникам  інвестиційних договорів з ТОВ «Алекс Буд» по нежитловим 
приміщенням у вищевказаному об’єкті будівництва, пропонуємо звернутися за 
адресою м. Київ, вул. Володимирська, 42 (каб. 219) та за тел. (044) 235-87-69. 

 Звернення прийматимуться протягом тридцяти календарних днів з дати опу-
блікування цього оголошення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з 
продажу майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС у Во-
линській області та знаходиться у власності ТДВ «Меблі-Вікторія», код ЄДРПОУ 
04592109, а саме:

Лот № 122/20: Будівля адміністративного корпусу (літ. А-2), заг. площею 505,6 
кв. м. Стартова ціна –102958,29 грн., з ПДВ. Можливість зниження стартової ціни 
лоту на аукціоні — не передбачено. Місцезнаходження майна: м. Луцьк, вул. Авіа-
торів, буд. 2.

Додаткова інформація щодо майна на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.: 
(068) 916-51-14.

Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-
промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. 
Виноградний, буд. 4, оф. 41. Сплатити на IBAN UA363808050000000026004624349 
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», 
код ЄДРПОУ 41690510, платежі у відповідності до Правил біржової торгівлі, гаран-
тійний внесок — 10% від стартової ціни лота, реєстраційний збір — 17 грн. 

Аукціон проводитиметься 15.05.2020 р. о 14:30 год. в м. Київ, пров. Виноград-
ний, буд.4, оф.41. Прийняття заяв для участі в аукціоні закінчується за один робо-
чий день до початку його проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з 
реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС у Жито-
мирській області та знаходиться на балансі ПАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКРЕМБУД», код 
ЄДРПОУ 03330123, а саме:

Лот № 125/20: Колісний транспортний засіб, самоскид С, ЗІЛ  ММЗ 45021 реє-
страційний номер 0019 ЖИУ 1982 р. в. Стартова ціна -15130,00 грн., без ПДВ. 

Лот № 126/20: Обладнання бетонозмішувач СБ-141. Стартова ціна -1636,25 грн., 
без ПДВ. 

Місцезнаходження майна: Житомирська обл., м. Новоград-Волинськ, вул. Гер-
цена, 18.

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. (068)916-51-14. Аук-
ціон проводитиметься 18.05.2020 року о 12:00 год. в м. Києві, пров. Виноградний, буд. 
4 оф. 41. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товар-
но-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. 
Виноградний, буд. 4 оф. 41. Сплатити платежі згідно з Правилами біржової торгівлі на 
п/р UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 
380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний внесок-10 % від 
стартової ціни лота та реєстраційний збір-17 грн. (за кожен лот окремо). Прийняття за-
яв про участь в аукціоні закінчується за один робочий день до початку його проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить біржові 
торги з продажу майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ 
ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та зна-
ходиться на балансі ДП «ГЕРОЙСЬКЕ ДПП», код ЄДРПОУ 00383604, а саме:

Лот № 127/20: Сіль морська осідна — 288,3256 тонну, вартістю 850,00 грн. за 
тону, з ПДВ. Стартова ціна — 245076,76 грн., з ПДВ. Можливість зниження стар-
тової ціни на біржових торгах не передбачено.

Місцезнаходження майна: Херсонська область, с. Геройське, вул. Дубинди, 17.
Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.: (068) 

916-51-14.
Для участі у біржових торгах необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіо-

нальна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгів-
лі, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Сплатити на IBAN 
UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, 
МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, платежі у відпо-
відності до Правил біржової торгівлі, гарантійний внесок — 10% від стартової ціни 
лота, реєстраційний збір — 17 грн. Біржові торги проводитимуться 26.05.2020 р. 
з 10:30 год. в м. Київ, пров. Виноградний, буд.4, оф.41. Прийняття заяв для учас-
ті у біржових торгах закінчується за один робочий день до початку проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова 
біржа» проводить аукціон з реалізації майна плат-
ника податків, що перебуває в податковій заста-
ві ГУ ДПС у Запорізькій області та належить на пра-
ві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ 
АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 37020640, а саме:

Лот № 131/20:Нрухоме майно: будівля контори 
(літ.Б1, інв. №7-1-1а), площею 126,5 кв.м.; механіч-
на майстерня (літ.Г, інв. №21-1-1), площею 190,0 кв. 
м.; склад ГСМ (літ. Е, інв. № 21-2-2), площею 35,2 кв. 
м.; склад ГСМ (літ. Д), площею 16,45 кв. м. Стартова 
ціна — 1789319,70 грн., з ПДВ. Можливість знижен-
ня стартової ціни лота на аукціоні — не передбачено. 
Місцезнаходження майна: м. Запоріжжя, вул. Північ-
не шосе, буд. 69 б. 

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.
com.ua та за тел. (068)916-51-14. Аукціон прово-
дитиметься 19.05.2020 року о 15:00 год. в м. Ки-
єві, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Для учас-
ті в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ «Між-
регіональна товарно-промислова біржа», згідно з 
Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Ки-
їв, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Сплатити пла-
тежі згідно з Правилами біржової торгівлі на п/р 
UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффай-
зен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач 
— ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний 
внесок-10 % від стартової ціни лота та реєстрацій-
ний збір-17 грн. Прийняття заяв про участь в аукціо-
ні закінчується за один робочий день до початку йо-
го проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить біржові 
торги з продажу майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ 
ДПС у Житомирській області і належить ТОВ «МОЛОДИВЛИНСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР», 
код ЄДРПОУ 32686493, а саме:

Лот № 132/20: Відсів (фракції 0,5), в к-сті 330 тонн, за ціною 66,00 грн. за тон-
ну. Стартова ціна — 21780,00 грн., без ПДВ. Можливість зниження стартової ціни 
на біржових торгах не передбачено. Місцезнаходження майна: Житомирська обл.,  
с. Вербівка, вул. Садова, 1.

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.: (068) 916-51-14.
Для участі у біржових торгах необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіо-

нальна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгів-
лі, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Сплатити на IBAN 
UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, 
МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, платежі у відповід-
ності до Правил біржової торгівлі, гарантійний внесок — 10% від стартової ціни ло-
та, реєстраційний збір — 17 грн. (за кожен лот окермо). 

Біржові торги проводитимуться 25.05.2020 р. з 12:30 год. в м. Київ, пров. Вино-
градний, буд.4, оф.41. Прийняття заяв для участі у біржових торгах закінчується за 
один робочий день до початку проведення.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні.  

Справа 592/9802/18, провадження 11-кп/816/418/20.
Сумський апеляційний суд, в порядку ст.ст.297-5, 323 КПК України, викликає 

обвинуваченого Сидоренка Олександра Володимировича, 27.07.1970 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв.3,  
м. Суми) для участі в апеляційному розгляді кримінального провадження за апе-
ляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні Моісеєнка О.В. на 
ухвалу Ковпаківського районного суду м. Суми від 05 лютого 2020 року, якою 
прокурору повернуто обвинувальний акт у кримінальному провадженні віднос-
но Сидоренка О.В. за ч.ч.3, 4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.4 ст.358 КК Украї-
ни в судове засідання, яке відбудеться 07 травня 2020 року о 09-00 годині в при-
міщенні Сумського апеляційного суду за адресою: вул. Г.Кондратьєва, 28, м. Су-
ми. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачено ст.138 КПК 
України. Наслідки неприбуття особи на виклик суду передбачено ст.ст.139, 323 
КПК України.

Кримінальне провадження буде розглядатись колегіальним складом суду у 
складі: головуючого судді — Литовченко Н.О., суддів Матуса В.В., Рунова В.Ю.

Розшукуються спадкоємці  
громадянина 

ТКАЧЕНКА Івана Петровича, 
25 січня 1938 року народження, помер-
лого 23 лютого 2017 року в місті Бер-
дянськ Запорізької області: гр.Попова 
Валентина Іванівна, гр. Заікіна Оль-
га Іванівна та інші можливі спадкоєм-
ці, з метою з’ясування підстав для за-
кликання їх до спадкування. Спадкоєм-
ців прошу звернутися у двотижневий 
строк з дня публікації цього оголошен-
ня до приміщення, що є робочим міс-
цем приватного нотаріуса Бердянсько-
го міського нотаріального округу Запо-
різької області Каменєвої-Тинів Н.В. за 
адресою: 71118, Запорізька область, 
місто Бердянськ, вулиця Університет-
ська, 14 / пр. Праці, 39, офіс 5. Тел. 
(06153) 3-33-43, (066) 081-10-15.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір 

Олександрович, 30.05.1995 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: вул. Хімі-
ків, буд. 34, кв.1, м. Калуш, Калусько-
го району Івано-Франківської області, 
на підставі ст. 258-3 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 13.05.2020 року на 
14 год. 30 хв. до Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської об-
ласті, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 по-
верх, зал 21, для розгляду криміналь-
ного провадження про обвинувачення 
Галецького Федора Олександровича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.1 
ст. 258-3 ч.1 КК України.

Головуючий суддя Н.І. Деркач

Приватний нотаріус Києво-Свято-

шинського районного нотаріально-

го округу Київської області, Єресько 

Т. Г., повідомляє, що відкрита спадко-

ва справа до майна померлої 28 берез-

ня 2020 року, 

СКИДАН ВАЛЕНТИНИ ПЛАТОНІВНИ. 

Спадкоємців (згідно з чинним законо-

давством) прошу звернутися до нота-

ріуса за адресою: Київська обл., Киє-

во-Святошинськнй р-н, м. Боярка, вул. 

Хмельницького Б. буд. 67 з літерою 

«А», прим. 2

Київський районний суд м. Полтави 
викликає Порохню Євгена Олексійови-
ча, 03.07.1994 р.н., (останнє відоме міс-
це проживання м. Полтава, вул. Зінь-
ківська, 44), як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному про-
вадженню №552/3764/19 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального право-
порушення передбаченого ч.1 ст. 408, 
ч.1 ст. 258-3 КК України. Судове засі-
дання відбудеться 06 травня 2020 ро-
ку о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду 
за адресою: м. Полтава, пров. Хороль-
ський, 6, каб. №19, зал судових засі-
дань №8 (каб. 19). В разі неявки справу 
буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Суддя О.С. Калько
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Чернігівська +6 +11 +18 +23 Полтавська +5 +10 +18 +23
Сумська +6 +11 +18 +23 Дніпропетровська +5 +10 +18 +23
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Львівська +6 +11 +15 +20 Херсонська +4 +9 +18 +23
Івано-Франківська +6 +11 +15 +20 Запорізька +4 +9 +18 +23
Волинська +6 +11 +15 +20 Харківська +4 +9 +18 +23
Хмельницька +6 +11 +16 +21 Донецька +4 +9 +18 +23
Чернівецька +6 +11 +16 +21 Луганська +4 +9 +19 +24
Тернопільська +6 +11 +15 +20 Крим +4 +9 +15 +20
Вінницька +5 +10 +18 +23 Київ +8 +10  +20 +22

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

18..23
6..11

18..23
4..9

18..23
5..10

18..23
4..9

15..20
6..11

гроза

ДОКУМЕНТИ

Як захиститися  
від домашнього тирана? 
ПРОБЛЕМА. На Донеччині в умовах карантину побільшало 
нарікань на хатнє насильство 

Ігор ЗОЦ,  
«Урядовий кур’єр» 

З початку року поліцей-
ські Донеччини отри-

мали майже 8 тисяч пові-
домлень про домашнє на-
сильство, з яких понад 3 
тисячі  — у березні. Фа-
хівці мають усі підстави 
пов’язувати  це з каран-
тином.  «Кількість випад-
ків хатнього насильства 
зросла на 10 відсотків», — 
каже про цей період реч-
ниця Бахмутського відді-
лу поліції Катерина Сав-
ранська.

Захиститися 
тепер значно 
простіше 

Юристка Оксана Бо-
лотюк з Бахмута ре-
тельно відстежує ситуа-
цію і пояснює її вимуше-
ним тривалим перебуван-
ням людей у тісних осе-
лях у стресовій ситуа-
ції. Вона допомагає жерт-
вам насильства з оформ-
ленням скарг. «Люди пе-
ребувають постійно вдо-
ма разом, і якщо житлова 
площа не дає змоги кож-
ному мати окрему кімна-
ту, щоб усамітнитися, то 
часто виникатимуть кон-
флікти, які можуть спри-
чинити домашнє насиль-
ство», — каже вона.

Факти, як відомо, річ 
уперта. Отож за бере-
зень в області поліцейські 
склали 800 протоколів 
про адміністративне пра-
вопорушення за ст. 1732 
«Вчинення домашньо-
го насильства» та відкри-
ли 43 кримінальні справи 
щодо кривдників. На ла-
ві підсудних опинився і 
один із жителів Бахмута, 
який неодноразово тира-
нив літню матір. До цього 
правоохоронці вже скла-
ли на нього п’ять прото-
колів, і тепер покарання 
обиратиме суддя. У По-
кровську нещодавно за-
судили чоловіка, який по-
грожував фізичною роз-
правою колишній дружи-
ні.

У березні правоохорон-
ці склали 99 термінових 
заборонних приписів. Та-
кі приписи зобов’язують 
кривдників залишити по-
мешкання постражда-
лої людини, забороняють 
вхід до її житла чи вза-
галі будь-які контакти з 
нею.

Оксана Болотюк зазна-
чає, що не треба чека-
ти роки та збирати стоси 
паперів: нині захистити-
ся від домашнього крив-
дника набагато прості-
ше. За її словами, термі-

новий заборонний при-
пис діє лише впродовж 10 
днів. Аби винести обмеж-
увальний припис на три-
валіший час, жертва до-
машнього насильства має 
звернутися до суду. Якщо 
є свідки, треба додати їх-
ні покази. Так само і в разі 
наявності відео фізичного 
насильства, зафіксовано-
го камерами відеоспосте-
реження на вулиці.

Саму заяву суд мусить 
розглянути впродовж 72 
годин. Він  може на 1—6 
місяців заборонити крив-
дникові перебувати в міс-

ці спільного проживання, 
обмежити спілкування з 
постраждалим, заборо-
нити наближатися на ви-
значену відстань до міс-
ця проживання, навчан-
ня або роботи постраж-
далої людини та розшу-
кувати її, а також будь-
яким чином контактува-
ти із жертвою домашньо-
го насильства.

В окремих ситуаці-
ях поліцейські відво-
зять жертву домашньо-
го насильства в центр 
соціально-психологіч-
ної допомоги особам, 
які постраждали від на-
сильства або жорсто-
кого поводження. Один 
з таких третій рік діє у 
Слов’янську за підтрим-
ки Фонду ООН у галузі 
народонаселення за фі-

нансової допомоги уряду 
Великої Британії.

Влада  
не залишається 
осторонь 
проблеми

У поліції нагадують, що 
кривдникам може загро-
жувати мінімальне по-
карання — штраф до 340 
гривень, а кримінальна 
відповідальність за вчи-
нення домашнього на-
сильства передбачає до 
двох років позбавлення 

волі. Правоохоронці ра-
дять: якщо щодо вас ско-
їли домашнє насильство, 
дзвоніть на урядову «га-
рячу лінію» за номером 
1547. Оператор має нада-
ти психологічну допомогу, 
проконсультувати, роз-
повісти, що робити, куди 
звернутись у разі загрози, 
перенаправити звернення 
до компетентних служб. 

Можна просто викли-
кати поліцію за телефо-
ном 102. Поліцейські ра-
дять не замовчувати ви-
падки домашнього на-
сильства та своєчасно по-
відомляти їх, аби запобіг-
ти наслідкам.

Питаннями протидії на-
сильству переймаються 
не тільки правоохоронці. 
«Ми також не можемо бу-
ти осторонь проблеми. У 

цей непростий час жителі 
області можуть отримати 
онлайн-консультацію або 
психологічну допомогу 
телефоном. Наголошую: 
постраждалі від домаш-
нього насильства отриму-
ють консультацію і допо-
могу анонімно і безплатно. 
На сайті нашого управлін-
ня ми розмістили всі необ-
хідні контакти. Крім наці-
ональних «гарячих ліній», 
можна звернутися ще до 
30 організацій на Донеч-
чині, де вам допоможуть», 
— розповідає Лілія Золкі-
на, начальник управлін-
ня сім’ї, молоді та масо-
вих заходів національно-
патріотичного виховання 
Донецької обласної дер-
жавної адміністрації  

Серед них «гаряча лі-
нія» для осіб, постраж-
далих від домашнього 
насильства в Маріуполі 
(067)488-76-26.

Мобільні бригади со-
ціально-психологічної 
допомоги за підтримки  
ЮНІСЕФ, Фонду ООН у 
галузі народонаселення 
(UNFPA) діють у майже 
всіх містах і районах об-
ласті, наприклад у Бах-
муті й районі, Соледарі, 
Часовому Ярі їхній теле-
фон (066)076-02-36.

Ще одне, важливе по-
відомлення з актуальної 
теми надійшло цими дня-
ми з правоохоронного ві-
домства: МВС запусти-
ло в Telegram чат-бот із 
протидії домашньому на-
сильству. Чат-бот #ДійП-
ротиНасильства надасть 
максимально вичерпну 
інформацію про домашнє 
насильство, підтримку і 
допомогу в цьому питанні.

До чат-боту можна 
приєднатися @police_
helpbot, повідомляє МВС 
на своїй сторінці у фей-
сбуці.
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У березні правоохоронці склали  
99 термінових заборонних приписів. 
Такі приписи зобов’язують кривдників 
залишити помешкання постраждалої 
людини, забороняють вхід до її житла  
чи взагалі будь-які контакти з нею.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 441-р 
Київ

Про звільнення Масліченка С. О. 
з посади заступника Міністра енергетики  

та захисту довкілля України
Звільнити Масліченка Сергія Олександровича з посади заступника Міністра 

енергетики та захисту довкілля України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 442-р 

Київ

Про звільнення Негоди В. А. 
з посади заступника Міністра розвитку громад  

та територій України  
Звільнити Негоду В’ячеслава Андроновича з посади заступника Міністра 

розвитку громад та територій України відповідно до абзацу четвертого части-
ни другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 443-р 

Київ

Про призначення Коваленко А. М. 
заступником Міністра розвитку громад  

та територій України  
Призначити Коваленко Анну Миколаївну заступником Міністра розвитку гро-

мад та територій України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 444-р 

Київ

Про призначення Негоди В. А. заступником Міністра 
розвитку громад та територій України  

Призначити Негоду В’ячеслава Андроновича заступником Міністра розвитку 
громад та територій України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 445-р 

Київ

Про призначення Хоцянівської Н. В. 
заступником Міністра розвитку громад  

та територій України  
Призначити Хоцянівську Наталію Володимирівну заступником Міністра роз-

витку громад та територій України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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