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КУрСИ ваЛЮт/БанКІвСЬКІ МЕтаЛИ  встановлені національним банком України на 8 травня 2020 року
USD 26.8185 EUR 28.9117 RUB 3.6413 / AU 45451.99 AG 403.57 PT 20359.53 PD 48534.51

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

вітаємо вас із Днем пам’яті та примирення!
вітаємо вас із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!

  УКАЗ пРЕЗиДЕнтА УКРАЇни

Про присвоєння почесних найменувань 
військовим частинам Сухопутних військ 

Збройних Сил України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв вій-

ськових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показ-
ники в бойовій підготовці, а також з нагоди Дня піхоти ПОСтанОвЛяЮ:

1. присвоїти військовим частинам Сухопутних військ Збройних Сил України:
53 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України — по-

чесне найменування «імені князя Володимира Мономаха» та надалі іменувати її — 53 
окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха Сухопутних військ 
Збройних Сил України;

54 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України — по-
чесне найменування «імені гетьмана Івана Мазепи» та надалі іменувати її — 54 окре-
ма механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ Збройних 
Сил України;

59 окремій мотопіхотній бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України — по-
чесне найменування «імені якова Гандзюка» та надалі іменувати її — 59 окрема мо-
топіхотна бригада імені якова Гандзюка Сухопутних військ Збройних Сил України.

2. цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 травня 2020 року
№ 168/2020

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 6 травня 2020 р. № 337 
Київ

Про внесення змін до бюджету Фонду  
загальнообов’язкового державного  
соціального страхування на випадок  

безробіття на 2020 рік
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
Внести зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття на 2020 рік, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 березня 2020 р. № 243  (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 29, ст. 1046), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтВЕРДЖЕнО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2020 р. № 243  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 6 травня 2020 р. № 337)

БЮДЖЕт 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального  

страхування на випадок безробіття на 2020 рік
(тис. гривень)

Залишок коштів на початок року 1 252 619,2
Доходи поточного року — усього: 19 697 655,8
з них:
страхові внески 13 557 379,8
інші надходження 138 564,8
кошти державного бюджету — усього: 6 001 711,2
з них:
на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку  
з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС

911,2

на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, 
пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове  
державне соціальне страхування

800

на фінансову допомогу Фонду, яка виділена із фонду боротьби  
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою  
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати  
по частковому безробіттю

4 723 000

на фінансову допомогу Фонду, яка виділена із фонду боротьби  
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою  
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на поворотній основі

1 277 000

Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) 20 950 275
Усього видатків: 20 786 699,3
з них:
матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги 
та заходи сприяння зайнятості, профілактика настання страхових 
випадків, допомога по частковому безробіттю

12 658 022,9

допомога по частковому безробіттю на період карантину за рахунок 
фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками

4 723 000

інформаційно-аналітичні системи державної служби зайнятості 61 100
утримання та забезпечення діяльності державної служби зайнятос-
ті, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості,  
управління Фондом

3 344 576,4

Залишок коштів (з урахуванням необхідності забезпечення  
резерву)

163 575,7

у тому числі резерв Фонду 163 575,7

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 6 травня 2020 р. № 339 
Київ

Про встановлення розміру грошової 
допомоги для компенсації вартості путівок 
санаторно-курортним закладам і закладам 

оздоровлення та відпочинку у 2020 році
Відповідно до пункту 26 розділу VІ «прикінцеві та перехідні положення» Бюджет-

ного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:

1. Установити, що розміри грошової допомоги для компенсації у 2020 році вартос-
ті путівок шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закла-
дам і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження гос-
подарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курорт-
ного лікування або оздоровлення чи відпочинку особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, становлять:

особам, віднесеним до категорії 1, — 7 700 гривень;
особам, віднесеним до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслід-

ками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — 23 420 гривень;
дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, 

та одному з батьків або особі, яка їх замінює, — 15 300 гривень.
2. ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січ-

ня 2020 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
пОСтАнОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 341 
Київ

Про заходи щодо стабілізації цін на товари, 
що мають істотну соціальну значущість, 
товари протиепідемічного призначення

Відповідно до підпунктів 5—7 пункту 8 розділу II «прикінцеві та перехідні по-
ложення» Закону України «про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та статей 5 і 13 Закону 
України «про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:

1. Затвердити такі, що додаються:
перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість;
перелік товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2;

порядок декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соці-
альну значущість, і товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запо-
бігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2.

2. Запровадити державне регулювання цін шляхом декларування зміни роздріб-
них цін на товари, зазначені в абзацах другому і третьому пункту 1 цієї постанови.

3. ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування і діє до 
закінчення карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 р. № 211 «про запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтВЕРДЖЕнО 

постановою Кабінету Міністрів України   
від 22 квітня 2020 р. № 341

ПЕрЕЛІК 
товарів, що мають істотну соціальну значущість

Крупа гречана
цукор-пісок
Борошно пшеничне вищого сорту
Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшенично-

го вищого сорту)
Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці)
Хліб житньо-пшеничний
яйця курячі категорії С1
птиця (тушка куряча)
Вода мінеральна негазована 
Масло вершкове жирністю 72,5 відсотка

ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 квітня 2020 р. № 341
ПЕрЕЛІК 

товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Лікарські засоби
Paracetamol
Azithromycin
Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
Ampicillin
Amoxicillin
Ceftriaxone
Moxifloxacin
Антисептики та дезінфекційні засоби
Хлоргексидин (Chlorhexidine)
Етанол (Ethanol)
повідон йоду (Povidone iodine)
Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)
Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріа-

лів, обладнання (Chlorine base compound)
Хлороксиленол (Chloroxylenol)
Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий
Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь
Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри
Мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання
Дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання
Засоби індивідуального захисту
Шапочка медична одноразова
Медична маска
Халат ізоляційний медичний одноразовий
Костюм біологічного захисту/комбінезон
Водонепроникні лабораторні костюми
Рукавички медичні стерильні або нестерильні
Рукавички нітрилові
Рукавички латексні неопудрені
Кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику)
повнолицьова маска/напівмаска
Захисний щиток
Захисні окуляри
Респіратор FFP2 або FFP3
Фартух медичний
Бахіли одноразові
Гумові чоботи
прогумований водонепроникний медичний фартух
Медична марля
Захисна напівмаска
Фільтри для повнолицьових та напівмасок

ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою Кабінету Міністрів України 

 від 22 квітня 2020 р. № 341

ПОряДОК 
декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну 

значущість, і товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2
1. цей порядок визначає механізм декларування зміни роздрібних цін на товари, 

що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення, що 
необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, переліки яких затверджено постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 «про заходи щодо стабілізації цін на 
товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призна-
чення» (далі — товари).

2. Декларуванню підлягає зміна роздрібних цін (з урахуванням податку на дода-
ну вартість) на кожний окремий вид товару незалежно від виду його упаковки (крім 
товарів, вид упаковки яких визначено у переліку товарів, що мають істотну соціаль-
ну значущість, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 
2020 р. № 341), ваги (об’єму) одиниці товару, дозування, форми випуску та будь-
яких інших ознак.

3. Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюється суб’єктом господа-
рювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни 
на товар, що реалізується таким об’єктом (закладом), порівняно з роздрібною ціною 
на дату набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 
р. № 341 або з попередньо задекларованою роздрібною ціною (крім випадків збіль-
шення ціни внаслідок закінчення строку дії знижки або зменшення ціни):

на 15 відсотків і більше — за 30 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка 
декларується, без урахування дня декларування;

на 10 відсотків і більше, але менше ніж 15 відсотків, — за 14 днів до початку 
застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування;

на 5 відсотків і більше, але менше ніж 10 відсотків, — за три дні до початку засто-
сування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування.

4. Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюється в електронному ви-
гляді шляхом подання відомостей, передбаченихпунктом 5 цього порядку, до Дер-
жпродспоживслужби через її офіційний веб-сайт з використанням кваліфікованого 
електронного підпису.

5. Для декларування зміни роздрібної ціни на товар суб’єкт господарювання подає 
до Держпродспоживслужби відомості про:

повне найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи —підприємця;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявнос-

ті) та/або номер паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому ор-
гану і мають відмітку в паспорті);

місцезнаходження об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі та його назву;
номер телефону та адресу електронної пошти для зв’язку із суб’єктом господа-

рювання;
найменування товару і його виробника;
кількість (обсяг) і одиницю виміру товару;
поточну роздрібну ціну на товар і ціну, яка декларується.
6. Відомості, зазначені у пункті 5 цього порядку, автоматично вносяться до Ре-

єстру роздрібних цін на товари, який ведеться в електронному вигляді Держпрод-
споживслужбою.

7. Внесення відомостей до Реєстру роздрібних цін на товари здійснюється без-
оплатно.

8. Держпродспоживслужба розміщує Реєстр роздрібних цін на товари на своєму 
офіційному веб-сайті, забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до його 
відомостей з використанням Інтернету (крім відомостей про номер телефону, адресу 
електронної пошти для зв’язку із суб’єктом господарювання).

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
РОЗпОРяДЖЕння 

від 6 травня 2020 р. № 490-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну  
посаду Голови Державної сервісної служби  

містобудування України
погодитися з пропозицією Міністра розвитку громад та територій України Чер-

нишова О. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду Голови Держав-
ної сервісної служби містобудування України шляхом укладення контракту про про-
ходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра розвитку громад та територій України Ло-
зинського В. М. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установлено-
му порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІнЕт МІнІСтРІВ УКРАЇни
РОЗпОРяДЖЕння 

від 6 травня 2020 р. № 501-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду першого заступника Голови 

Державного агентства розвитку туризму 
України

погодитися з пропозицією заступника Міністра культури та інформаційної політи-
ки України з питань європейської інтеграції Фоменко С. В. щодо необхідності призна-
чення на вакантну посаду першого заступника Голови Державного агентства розви-
тку туризму України шляхом укладення контракту про проходження державної служ-
би.

Визначити Голову Державного агентства розвитку туризму України Олеськів М. І. 
уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТДОКУМЕНТИ	 	 	 	 	 					ОГОЛОШЕННЯ
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-

вальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному 
провадженні за № 42014000000000071 за обвинуваченням Меденцева 
Павла Анатолійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

У зв’язку з чим викликається Меденцев Павло Анатолійович, 
30.03.1983 року народження, уродженець м. Одеси, зареєстрований 
за адресою: м. Одеса, Французький бульвар буд. 22 корп. 1, кв. 204, 
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Баштанна, буд. 7/3,  
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення пе-
редбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, у судові засідання, які відбудуть-
ся 14 травня 2020 року о 17:00 год, 19 травня 2020 року о 17:00 год, 28 
травня 2020 року о 09:30 год, у приміщенні Вищого антикорупційного 
суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Коліуш 
О.Л., судді: Ткаченко О.В., Шкодін Я.В.

Відповідно до ухвали Вищого антикорупційного суду від 09.04.2020 
постановлено здійснювати дистанційне судове провадження вказаних 
судових засідань в режимі відеоконференції з Приморським районним 
судом м. Одеси.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Приватний нотаріус Павлоградського міського нотаріального окру-
гу Дніпропетровської області Нижник А.М. у відповідності зі ст. 63 За-
кону України «Про нотаріат» повідомляє про відкриття спадщини після 
смерті ЄЛАГО Віри Сергіївни, 09 квітня 1937 року народження, яка по-
мерла 03 листопада 2019 року і на день смерті проживала в місті Пав-
лограді, Дніпропетровської області, вулиця Харківська, будинок № 15а, 
квартира № 24.

Спадкоємцям Єлаго Віри Сергіївни, необхідно з’явитися до приват-
ного нотаріуса Павлоградського міського нотаріального округу Ниж-
ник А.М. за адресою: 51400, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., 
проспект Шахтобудівників, 4 в термін до 04 червня 2020 року.

Згідно з Протоколом №1/04 від 29.04.2020 року загальними збо-

рами учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ» 

АДАРЮКОВ І КОМПАНІЯ» (скорочена назва ПТ «Ломбард «Стрі-

лець»), код ЄДРПОУ 37190272, було прийнято рішення про подан-

ня заяви про виключення фінансової установи з Державного реє-

стру фінансових установ до Нацкомфінпослуг.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрукт лайн» (код 

ЄДРПОУ: 40268094) повідомляє про ліквідацію за рішенням влас-

ника. Ліквідатором призначено Вдовенка Григорія Володимирови-

ча. Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня 

публікації за адресою: 08662, Київська обл., смт Гребінки, вул. Інду-

стріальна, будинок 6/1.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гребінкипласт» 

(код ЄДРПОУ: 34969166) повідомляє про ліквідацію за рішенням 

власника. Ліквідатором призначено Вдовенка Григорія Володими-

ровича. Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з 

дня публікації за адресою: 08662, Київська обл., смт Гребінки, вул. 

Індустріальна, будинок 6/1.
П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відо-

кремлений підрозділ), у зв’язку з відкриттям спадкової справи, по-
відомляє про розшук можливих спадкоємців 

БОГАЧОВА Бориса Андрійовича, 
16 листопада 1940 року народження, який помер 17 квітня 2020 
року.

Просимо зацікавлених осіб в строк до 17 жовтня 2020 року звер-
нутися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Яросла-
ва Мудрого, №26.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Лу-

ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходиться криміналь-
не провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 27.06.2017 
року за обвинуваченням Фролова  Вадима  Вікторовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районно-
го суду Луганської області ухвалено здійснення спеціального судового про-
вадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Марти-
нюк В. Б. викликає обвинуваченого Фролова Вадима Вікторовича,  24.10.1970 
р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область,  Станично-Луган-
ський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у судове засідання, 
яке відбудеться 21.05.2020 року о 10-30 год  в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою не прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає за-
ходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постано-
вити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на ньо-
го грошового стягнення в порядку передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне про-
вадження № 712/10956/16-к, відносно Костенка Валерія Миколайови-
ча за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович 26.06.1972 року 
народження, зареєстрований за адресою: 91001, Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 13 травня 2020 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду 
за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя 316, зал № 1.

Суддя С.М. Бащенко
ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номер лота: GL2N018005-GL2N018006, GL6N018007, GL2N018008-

GL2N018010
Короткий опис активів  
(майна) в лоті

Права вимоги за 6 кредитними договорами,  
укладеними з фізичними особами, із забезпеченням 

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукці-
ону)/ електронного аукціону:

https://prozorro.sale/

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: 

01.06.2020

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті https://prozorro.sale/

Детальна інформація  
щодо лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/47161-asset-sell-id-275462

Втрачений виконавчий лист Івано-Франківського окружного адмі-
ністративного суду від 14.05.2014 № 809/821/13-а, у якому зазначе-
но стягувач: Івасик Павло Іванович, місце проживання: місто Івано-
Франківськ, вулиця Чорновола, будинок 119-А, індивідуальний іден-
тифікаційний номер 2914617613; найменування та ідентифікаційні 
коди боржників: Управління Західного територіального командуван-
ня Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, місцез-
находження: місто Львів, вул. Стрийська, будинок, 146, ідентифіка-
ційний код – 25575767; Військова частина 1241 Внутрішніх військ Мі-
ністерства внутрішніх справ України, місцезнаходження: місто Івано-
Франківськ, вулиця Чорновола, будинок 161, ідентифікаційний код – 
14323422 визнати недійсним.

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комі-
тету України 30 січня 2020 року направлена вимога № 66-02/226 до ТОВ «ГРАНД-
СТРОЙ-СЕРВІС» (вул. Володимирська, 90/18, м. Ужгород, 88015). У зв’язку з не-
можливістю вручити зазначену вимогу вказаному суб’єкту господарювання, з по-
вним текстом вимоги можна ознайомитись в Полтавському обласному територі-
альному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна,1, кім. 320, м. Полтава та офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (amcu.gov.ua). 26 лютого 
2020 року прийнято рішення № 66/8-р/к про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції та накладення штрафу у справі № 66-13-50/58-19 з 
боку товариства з обмеженою відповідальністю «Полтава люкс 2017» (ідентифі-
каційний код 41365232). 

У зв’язку з неможливістю вручити рішення вказаному відповідачу, з повним 
текстом рішення можна ознайомитись в Полтавському обласному територіаль-
ному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320 м. Полтава.

Донецький апеляційний суд у м. Бахмуті (вул. Свобо-
ди, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає апеляційну скаргу 
прокурора на вирок Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області від 04 грудня 2019 року в кри-
мінальному провадженні № 42017050000000291, яке 
розглядається в порядку спеціального судового про-
вадження, за обвинуваченням Пастухова Андрія Олек-
сійовича у вчиненні злочину за ч.3 ст. 368 КК України.

Обвинувачений по справі: Пастухов Андрій Олексі-
йович, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. 
50 річчя СРСР, буд. 168, кв. 152, останнє відоме місце 
проживання: м. Костянтинівка, вул. Незалежності, буд. 
282, кв. 48, викликається в судове засідання для участі 
у розгляді справи, яке відбудеться 28 травня 2020 ро-
ку о 09.00 годині в приміщенні Донецького апеляційно-
го суду за адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10. У ви-
падку відкладення судового засідання наступний роз-
гляд відбудеться 17 червня 2020 року о 14.00 годині. 

Суддя Савкова С.В.

АТ«СГ«Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) пові-
домляє про втрату бланків полісів серій: АК/1001383, 
1001384, 1001385, 1001386, 1001387, 1001388, 1001389, 
1001390, 1001391, 1001392, 1001393, 1001398, 1001399, 
1001400, 1001991, 1005669, 1005670, 1005671, 1890082, 
1890083, 1890086, 1890088, 1890090, 1890091, 1890096, 
1890097, 1890098, 1890099, 1890100, 1890505, 1890508, 
1890573, 1890574, 1890578, 1890591, 1890592, 1890593, 
1890853, 1891066, 1891067, 1891068, 1891069, 1891070, 
1891427, 1891428, 1891430, 1891587, 1891712, 1896476, 
1896477, 1896478, 1896479, 1896480, 1896481, 1896482, 
1896483, 1896484, 1896528, 1896752, 1896753, 1896781, 
1896964, 2591257, 2591258, 2591259, 2591260, 2591327, 
2591374, 2591375, 2591416, 2591417, 2591418, 2591419, 
2591420, 2591446, 2591447, 2591453, 2591459, 2591460, 
2591584, 2594777, 2595050, 2595088, 3123312, 3123634, 
3127200, 3127231, 3493349, 3493986, 3496045, 3496564, 
4175361, 4175402, 4175896, 4181182, 4181566, 4182733, 
7653487, 7654129, 7654130, 7654131, АМ/2206666, 
АО/3333877, 4068383, 4068384, 4068385 та визнання їх не-
дійсними.

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації 

Журнал «Судоходство» від 15.06.2006 

року, серії КВ № 11333-206ПР, 

вважати недійсним у зв’язку із втра-

тою.
ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про 

втрату бланку суворої звітності полі-
су ОСЦПВ в кількості (дванадцять) шт.: 
А01747779, А00336313, А00334889, 
А00408786, А00640778, А00656094, 
А00676804, АМ3045969, АМ4736843- 
4736845, АМ6432964.

 Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармій-
ський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25 у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться об 11-00год. 18.05.2020 року, о 09-00 год 02.06.2020 року, о 
10-00 год. 04.06.2020 року до Якимівського районного суду Запорізь-
кої області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25 тел.
(06131)6-13-20), для участі у судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-

ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК 
України Пісаришена Олександра Володимировича, 11.01.1983 року народження, 
який зареєстрований за адресою: місто Брянка Луганської області, вулиця Юві-
лейна, 6/2, у судові засідання, які проводитимуться в порядку спеціального судо-
вого провадження та відбудуться 13 травня 2020 року о 09 год. 45 хв. та 15 черв-
ня 2020 року о 09 год. 45 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськра-
йонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 
2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О.В. в судові засі-
дання, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження. 

Суддя Т. Багрій

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в під-
готовче судове засідання в якості обвинуваченого  Штоля Вадима Во-
лодимировича, останнє відоме місце проживання: вул. Гостра Моги-
ла, 12/20, м. Луганськ, для розгляду кримінального провадження пров.  
№ 1-кп/409/103/20, справа № 409/397/20 за обвинуваченням Штоля 
Вадима Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 15 травня 2020 року об 
11.00 у залі Білокуракинського районного суду Луганської області,  за 
адресою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі,  на підставі 
ст.297-1 КПК України. 

Головуючий суддя Максименко О.Ю.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 469-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  
від 29 січня 2020 р. № 82

На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 
січня 2020 р. № 82 «Про підписання Протоколу про внесення змін до Конвенції між 
Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткуван-
ня та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно» упо-
вноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича підписати Протокол про 
внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уник-
нення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно по-
датків на доходи і майно.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Зворотний бік медалі
СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ. Російські «фанфаризація», «побєдобєсіє»  
і реваншизм замість гідного вшанування ветеранів війни 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Неподобство! Одна з ме-
далей на святковому 

піджаку діда Івана чогось 
дивилася на мене не лицем, 
а іншим боком. Я вже під-
няв руку, аби поправити,  
але її власник зупинив цей 
порух. Мовляв, нехай бу-
де так. Адже на зворотному 
боці нагороди чітко написа-
но, за що вона: «За перемо-
гу над Німеччиною». 

Відтоді минуло багато 
років, а й досі можу тіль-
ки здогадуватися, чому мій 
дід Іван, кавалер солдат-
ського ордена Слави, нітро-
хи не зважав на те, що одна 
з медалей висить «не тим» 
боком. Може, не хотів, аби 
виднівся профіль Сталіна 
на лицьовому боці? Хтозна. 
Мабуть, колишній фронто-
вик просто розумів значен-
ня зворотного боку медалі 
чи ордена за перемогу в тій 
страшній війні. І добре знав 
про війну те, про що ми, ді-
тлахи, у середині 1960-х на-
віть гадки не мали.

Що далі  
від війни,  
то цинічніше 
вшанування

Однак те, що Велика Ві-
тчизняна у фільмах, книж-
ках чи наших снах і у спога-
дах старших людей — це не 
одне й те саме, було поміт-
но. Ми запоєм читали ро-
мани й повісті про героїчні 
події й не пропускали жод-
ного фільму «про війну». І 
звісно, свято вірили всьому 
тому, що пропонували сто-
рінки книжок, газет, екра-
ни у клубі чи телевізійні. А 
ось дорослі, немов змовив-
шись, не поділяли нашого 
захвату. Найдужче розча-
ровували мої діди-фронто-
вики, якими дуже пишав-
ся. Дід Іван таки іноді пока-
зував сліди від кулі на про-
стреленій нозі, але розпо-
відати про те, як форсу-
вав Віслу та Одер, не поспі-
шав. Обіцяв зробити це, ко-
ли трохи підросту. 

Дід Ілько — колишній ку-
леметник, нагороджений 
двома медалями «За від-
вагу». Він контуженим по-
трапив у полон і теж дуже 
скупо ділився спогадами 
про фронтові будні. Неохо-
че згадували ті роки й бать-
ки — діти війни, які побува-
ли під окупацією. А праба-
буся Варвара навіть хапа-
лася за лозину, коли ми за-
надто активно та-та-такали 
саморобними автоматами 
просто у дворі. І гукала нам 
услід, що якби ми побачили 
справжню війну, то тікали 
б від жаху ще швидше, ніж 
зараз. 

День Перемоги? Наші 
батьки й діди чогось нітрохи 
не дивувалися, що дату ши-

роко не відзначали у краї-
ні ні з нагоди п’ятиріччя від 
травня 1945-го, ні десяти-
річчя чи п’ятнадцятиріччя. 
Вихідним цей день став аж 
через 20 років, коли справ-
жніх учасників бойових дій 
значно поменшало. А да-
лі вшанування фронтови-
ків стало набувати якихось 
збочених і навіть потворних 
форм. Під бравурні марші 
й запевнення про увічнен-
ня пам’яті загиблих воїнів 
у країні довго не могли на-
віть назвати відносно точну 
цифру жертв. А як це зро-
бити, якщо величезна кіль-
кість непохованих загиблих 
бійців так і залишилася ле-
жати на місцях боїв? Їхні 
кістки знаходили у степо-
вих балках, посадках, лісах, 
болотах тощо через 20, 30, 
50 років після війни. І досі 
знаходять: про це періодич-
но повідомляють чорні ар-
хеологи, які нишпорять міс-
цями давноминулих боїв. 

Тодішній керівник СРСР, 
який поклав початок пом-
пезного святкування Дня 
Перемоги, добре знав, що 
робить. Він, пообіцявши 
вшановувати «солдатів Пе-
ремоги», не пошкодував 
відзнак  і для самого себе: 
отримав аж чотири (!) золо-
ті зірки Героя Радянсько-
го Союзу. Звісно, старість 
не радість, але у тодішньо-
го політбюро таки вистачи-
ло здорового глузду не на-
городжувати генсека ще й 
п’ятою зіркою посмертно. А 
вручення колись йому ор-
дена Перемоги анулювали. 

Чи хочуть  
у Кремлі війни? 
А запитайте 
у Чечні, Грузії, 
України… 

Нинішній господар Крем-
ля свого часу ініціював ци-
нічне явище, що тепер має 
назву побєдобєсіє. «День 
Перемоги» в РФ за сприян-
ня її лідера перетворився 

не на скорботне вшануван-
ня мільйонів загиблих у тій 
війні солдатів і офіцерів та 
цивільних людей, а на все-
народне свято. Людей по-
ступово змусили повірити: 
9 травня 1945-го — це най-
більші перемога та успіх 
РФ за останні 20 років. Трі-
умф і гордість саме Росії, 
бо її лідер, переписуючи іс-
торію, підло приватизував 
перемогу і забув, що з фа-
шизмом воювали не тільки 
росіяни, а й представники 
всіх національностей. Що 
ж Україна, через яку двічі 
прокочувався фронт? Пре-
зидент РФ у своєму стилі 
публічно бовкнув-заявив, 
що у війні перемогли б і без 
українців.

Та наймерзенніше у ро-
сійському «побєдобєсії» на-
віть не те, що лідер краї-
ни зневажливо ставиться 
до колишніх республік Со-
юзу та країн-союзниць, які 
разом здобували перемо-
гу. А те, що масовий пси-
хоз за підтримки влади має 
дуже агресивний харак-
тер. Керівники РФ свідо-
мо проігнорували повторю-
ване кількома післявоєн-
ними поколіннями закли-
нання: «Тільки б не було ві-
йни!» Звідси збочене па-
тріотичне виховання: ка-
рикатурні вдягання у вій-
ськову форму навіть немов-
лят, штурми бутафорсько-
го Рейхстагу і досить поши-
рені галасливі застережен-
ня: «Можем павтаріть!», 
«На Бєрлін!», «На Європу!» 
І на жаль, бажання пово-
ювати виявилися не тіль-
ки на словах. За приклада-
ми далеко не варто ходити:  
Придністров’я, Чечня, Гру-
зія, Україна з анексованим 
Кримом і окупованими  те-
риторіями Донбасу. 

Погодьтеся, слабка втіха 
те, що колишні солдати Пе-
ремоги всіх національнос-
тей вже не бачать, як вико-
ристовують і компромету-
ють події Другої світової ві-
йни російські реваншисти. 
Однак дехто з ветеранів ще 

застав лжевшанування та 
брутальну фанфаризацію 
війни. І не приховував обу-
рення. 

«Скільки втратили людей 
у війні? Страшно називати 
справжню цифру, правда? 
Якщо назвати, то замість 
парадного кашкета тре-
ба надівати схиму, става-
ти в День Перемоги на колі-
на посеред Росії й просити у 
свого народу вибачення за 
бездарно виграну війну, в 
якій ворога завалили тру-
пами і втопили в російській 
крові», — написав в одному 
з листів колишній солдат 
російський письменник Ві-
ктор Астаф’єв. Хоч і він то-
ді, мабуть, навіть уявити не 
міг, до чого дійде оте блюз-
нірське російське «побєдо-
бєсіє» навесні 2014-го. 

Досі зберігаю орден і ме-
далі діда Івана, про які 
пам’ятаю не тільки напе-
редодні Дня Перемоги. Але 
тепер дедалі частіше див-
люся ще й на їх зворотний 
бік. І не лише тому, що рі-
же очі колір муарових стрі-
чок ордена Слави та меда-
лі «За перемогу над Німеч-
чиною», підло використа-
ний російськими «зеленими 
чоловічками» у загарбаних 
Криму й на Донбасі. І не то-
му, аби не бачити на ньому 
зображення Кремля, звід-
ти вийшов наказ про втор-
гнення в Україну. І навіть не 
з тієї причини, що на меда-
лі зображено профіль Ста-
ліна, а окупований Донецьк, 
де шість років тому зали-
шилася рідна домівка, до 
75-річчя Перемоги загарб-
ники вирішили знову на-
звати Сталіно. 

Повторюю, не тільки че-
рез це. А ще й тому, що ми 
вже давно добре знаємо:  у 
всіх воєн і нагород є другий 
бік. Не кіношний і фанфар-
ний, а справжній. Драма-
тичний, страшний і трагіч-
ний. У цьому встигли пере-
конатися тепер ще й на при-
кладі гібридної війни, яку 
нам у 2014-му нав’язали но-
сії «побєдобєсія».      

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 470-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 13 грудня 2017 р. № 904
На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13 грудня 2017 р. № 904 «Про підписання Протоколу про внесення змін до Конвенції 
між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподат-
кування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на май-
но» — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 бе-
резня  2019 р. № 183, уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайлови-
ча підписати Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом 
Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження по-
даткових ухилень стосовно податків на доходи і на майно.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 квітня 2020 р. № 473-р 

Київ
Про уповноваження Міністра фінансів на підписання 

векселів у національній валюті на користь 
Міжнародного валютного фонду 

Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича підписувати не-
переказні, безпроцентні векселі у національній валюті на користь Міжнародного ва-
лютного фонду за кредитними програмами у частині сум запозичень, що зарахову-
ються до державного бюджету, відповідно до розділу 4 статті III Статей Угоди Між-
народного валютного фонду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 квітня 2020 р. № 484-р 

Київ
Про визначення переможців конкурсів на укладення 

угод про розподіл вуглеводнів
1. Відповідно до частини десятої статті 7 Закону України «Про угоди про розподіл 

продукції» погодитися з пропозицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та 
виконання угод про розподіл продукції щодо визначення:

компанії «І.Пі. Україна Бі.Ві.» («ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди) — пере-
можцем конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть-
ся у межах ділянки Грунівська;

компанії «І.Пі. Україна Бі.Ві.» («ЕР UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди) — пере-
можцем конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть-
ся у межах ділянки Охтирська;

компанії «ЙОРК ЕНЕРДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («York Energy (UK) 
Holdings Limited», м. Лондон, Велика Британія) — переможцем конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Ічнянська.

2. Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл про-
дукції розробити проекти угод, визначених у пункті 1 цього розпорядження, та за-
безпечити їх узгодження з переможцями конкурсів у порядку, визначеному законо-
давством.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ДОкуМеНТи

Пам’ятаємо із вдячністю…

Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде 13 травня 2020 року.
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