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  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 84 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради 

УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити частиною четвертою тако-
го змісту:

«У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до За-
кону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування 
у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається 
у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті».

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верхов ної 
Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 443 такого змісту:
«Стаття 443. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітар-

но-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про за-
хист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а та-
кож рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекцій-
ними хворобами, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двох до де-
сяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

2) абзац перший частини першої статті 16414 викласти в такій редакції:
«Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених за-

конодавством процедур закупівель; оцінка пропозицій конкурсних торгів (квалі-
фікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою 
оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної 
пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних тор-
гів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасни-
ком, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсяга-
ми, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної 
документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку 
оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; не-
оприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, 
що здійснюються відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і по-
ширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»; ненадання інформації, документів 
та матеріалів у випадках, передбачених законом»;

3) статтю 221 після цифр «441» доповнити цифрами «443»;
4) у частині першій статті 255:
у пункті 1:
абзац другий після цифр «441» доповнити цифрами «443»;
в абзаці четвертому слово та цифри «статті 45, 46, 462» замінити словом та 

цифрами «статті 443, 45, 46, 462»;
в абзаці шістнадцятому слово та цифри «статті 421, 422, 18822» замінити сло-

вом та цифрами «статті 421, 422, 443, 18822»;
у пункті 2 слово та цифри «статті 962, 1031, 1032, 1033, 104» замінити словом та 

цифрами «статті 443, 962, 1031, 1032, 1033, 104».
3. Статтю 325 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради Укра-

їни, 2001 р., № 25—26, ст. 131) викласти в такій редакції:
«Стаття 325.  Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання  

інфекційним хворобам та масовим отруєнням
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним 

та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюван-
ням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли 
спричинити поширення цих захворювань, —

карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 
строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі на-
слідки, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».
4. Підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) доповнити пунк-
том 71 такого змісту:

«71. Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поши-
ренню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування по-
датком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікар-
ських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для 
виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, ло-
калізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 
(COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України».

5. Розділ XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44—48, ст. 552) доповнити пунк-
том 96 такого змісту:

«96. Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поши-
ренню коронавірусної хвороби (COVID-19):

звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/
або медичне обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій 
та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабіне-
том Міністрів України;

митне оформлення товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здій-
снюється першочергово;

на товари, зазначені в абзаці другому цього пункту, допускається подання по-
передньої або тимчасової декларації за правилами, встановленими цим Кодек-
сом;

плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних 
органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарів, зазначе-
них в абзаці другому цього пункту, не справляється».

6. Статтю 26 Закону України «Про відпустки» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51—52, ст. 449) доповнити частиною третьою 
такого змісту:

«У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до За-
кону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування 
у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається 
у загальний термін, встановлений частиною першою цієї статті».

7. Частину другу статті 141 Закону України «Про торгово-промислові пала-
ти в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2014 р.,  
№ 44, ст. 2040) після слів «введення комендантської години» доповнити словами 
«карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України».

8. Розділ IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публіч-
ні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89 із наступни-
ми змінами) доповнити пунктом 21 такого змісту:

«21. Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо пред-
метом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквіда-
цію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік 

таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник 
оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до 
нього, звіт про виконання договору відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притяга-
ються до відповідальності відповідно до закону».

9. У розділі X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про пу-
блічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289):

1) доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31. Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо пред-

метом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквіда-
цію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік 
таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник 
оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання елек-
тронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт 
про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притяга-
ються до відповідальності відповідно до закону»;

2) абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 7 викласти в такій редакції:
«Порушення порядку визначення предмета закупівлі; несвоєчасне надання або 

ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації; тендерна 
документація складена не у відповідності із вимогами закону; розмір забезпечен-
ня тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, 
визначені законом; неоприлюднення або порушення строків оприлюднення ін-
формації про закупівлі; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення 
інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»; не-
надання інформації, документів у випадках, передбачених законом; порушення 
строків розгляду тендерної пропозиції».

10. Розділ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31) до-
повнити пунктом 12 такого змісту:

«12. Установити, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім за-
кордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і по-
слуг за бюджетні кошти можуть передбачати стовідсоткову попередню оплату то-
варів, робіт чи послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запо-
бігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи по-
слуг затверджується Кабінетом Міністрів України».

11. Розділ XIII Прикінцеві положення Закону України «Про запобігання коруп-
ції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) доповнити пунк-
том 21 такого змісту:

«21. Встановити, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, які відповідно до статті 45 цього Зако-
ну подаються за минулий рік до 1 квітня, у 2020 році суб’єкти декларування по-
дають до 1 червня.

Суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості 
подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, передбачену абзацом першим частини другої статті 45 
цього Закону, або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані відповідно 
до статті 52 цього Закону у зв’язку із встановленням на території їх проживання 
карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несво-
єчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункти 4, 5 та 10 розділу I цього Закону діють протягом трьох місяців з дня 

опублікування цього Закону.
Пункт 8 розділу I цього Закону діє до 18 квітня 2020 року включно.
Підпункт 1 пункту 9 розділу I цього Закону вводиться в дію з 19 квітня 2020 ро-

ку і діє протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону.
Підпункт 2 пункту 9 розділу I цього Закону вводиться в дію з 19 квітня 2020 

року.
2. Установити, що на період встановлення карантину або обмежувальних захо-

дів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19):
1) роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному служ-

бовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом пев-
ного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати 
працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого 
самоврядування, за його згодою відпустку;

2) власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом 
може змінюватися режим роботи органів, закладів, підприємств, установ, органі-
зацій, зокрема щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Ін-
формація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з використан-
ням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів;

3) з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отри-
манням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначе-
них законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з 
урахуванням часу, що минув до його зупинення;

4) забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) пла-
нових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності.

3. На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширен-
ням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни 
забороняється:

1) прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 
днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що 
внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного про-
живання;

2) зупинення публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк 
України» видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеної 
особи за відсутності проходження фізичної ідентифікації;

3) здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо перемі-
щеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування;

4) нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здій-
снення платежів за житлово-комунальні послуги;

5) припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам 
України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;

6) примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових бу-
динків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових 
секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві 
приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень 
судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;

7) примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комуналь-
них послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового 
фонду та житлового фонду соціального призначення.

4. Установити, що до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати 
за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів 
Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебу-
вання на території України та/або про обмін посвідки на тимчасове/постійне про-
живання у зв’язку із введенням карантину, не застосовується адміністративна від-
повідальність за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства, якщо такі порушення настали в період чи внаслідок встанов-
лення карантину. Оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують 

громадянство України чи спеціальний статус особи, у період дії карантину здій-
снюється за місцем звернення особи.

5. Кабінету Міністрів України:
1) в межах своїх повноважень забезпечити контроль за цінами на лікарські за-

соби, товари медичного призначення та соціально значущі товари;
2) протягом тижня з дня набрання чинності цим Законом встановити:
додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які 

безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на ко-
ронавірусну хворобу (COVID-19), у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на 
період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 
(COVID-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення 
карантину, до завершення виконання цих заходів;

доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують 
життєдіяльність населення;

перелік відповідних місць розміщення іноземців та осіб без громадянства, 
яким надано статус біженця, додатковий захист або які перебувають у процедурі 
отримання цих статусів, а також іноземців та осіб без громадянства, які незакон-
но перебувають на території України і відносно яких винесено рішення суду про їх 
поміщення до пунктів тимчасового перебування іноземців, у разі якщо такі пунк-
ти знаходяться в межах території, на якій введено карантин;

3) у дводенний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити при-
йняття нормативно-правових актів та подання на розгляд Верховної Ради України 
законопроектів, необхідних для врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із 
встановленням карантину, у тому числі щодо:

недопущення припинення надання житлових субсидій на період встановлен-
ня карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронаві-
русної хвороби (COVID-19);

призначення житлової субсидії на наступний період для всіх без виключен-
ня домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періо-
ді, без їх звернення;

розширення кола отримувачів житлових субсидій у зв’язку із встановленням 
карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірус-
ної хвороби (COVID-19);

реєстрації безробітного з першого дня після подання особою, яка шукає робо-
ту, заяви про надання статусу безробітного, та призначення допомоги по безро-
біттю з першого дня після реєстрації безробітного;

призупинення обов’язку виконання основного зобов’язання, виконання яко-
го забезпечене іпотекою, та недопущення звернення стягнення на предмет іпоте-
ки на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19);

4) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
5) у дводенний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та вне-

сти на розгляд Верховної Ради України комплексний законопроект щодо еконо-
мічного та соціального захисту населення на період дії карантину, в тому чис-
лі з використанням заходів впливу адміністративного та кримінально-правово-
го характеру.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
17 березня 2020 року
№ 530-IX 

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення тимчасово виконуючого 
обов’язки Директора Державного бюро 

розслідувань
Звільнити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від тимчасового виконання 

обов’язків Директора Державного бюро розслідувань.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 березня 2020 року
№ 89/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення І. Венедіктової  

Генеральним прокурором
Призначити ВЕНЕДІКТОВУ Iрину Валентинівну Генеральним прокурором.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 березня 2020 року
№ 90/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 277-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2019 р. № 1384 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2019 р. № 1384 «Про тимчасове покладення виконан-
ня обов’язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України  
на Костенко О. І.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 278-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державної архітектурно-

будівельної інспекції України  
на Васильченка Ю. М. 

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови  Дер-
жавної архітектурно-будівельної інспекції України, виконання обов’язків Голови 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України на заступника начальника 
управління — начальника відділу з питань обстеження та паспортизації управ-
ління ліцензування, обстеження та паспортизації зазначеної Інспекції Васильчен-
ка Юрія Миколайовича. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3 +8 +10 +15 Черкаська +3 +8 +10 +15

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

Укргiдрометцентр

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими  
наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів серія AМ: 9310321, 9312571, 9312579, 9299688, 
9241131, 5675800, 7690978, 7690990, 7702469, 7718026, 7718031, 7718033, 
7718034, 7294544, 7294526, 9274702, 7285595, 7285600, 5675803-5675805, 
9287041, 7260672, 7260675, 7699941, 9303058; серія AК: 2350021, 2350023;  
Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 14489244, 14495587, 14506436, 
14506082, 13333161, 14204880, 14505834, 14497751, 14505101; Зелена Карт-
ка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 13664768, 12378336, 12975772, 
12990130; добровільне страхування відповідальності за оплату наданих по-
слуг під час поїздки за кордон: 3234667-3234680,  2728502,  2813358,  3232761,  
3246552,  2833887,  3192441, 3042583, 3042584,  3042594, 3042595, 3042603, 
3042604, 3191488, 3191531, 3195464, 3223617, 3223618, 3239573, 3239585, 
3214565, 3233013, 3233339, 3203703, 3204027, 3204028, 3204042, 3204054, 
3204061, 3204073, 3204100, 3204102, 3212316, 3212394, 3212614, 3212656, 
3212798, 3222914, 3223046, 3236626, 3236684, 3243045, 3243315, 3243318, 
3243369, 3255666, 3255736, 3171094, 3171096.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

  Підозрюваний Баглай Вадим Миколайович, 3 серпня 1974 року народження, зареєстрований за 
адресою:  Донецька область, м. Маріуполь, вул. Слюсарна, 15-А, Вам необхідно з’явитися на 14 год. 
00 хв. 23 березня 2020 року в каб. № 309 слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Марі-
уполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  до  старшого слідчого в ОВС 
Лиманюка О.П. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для від-
криття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам письмового по-
відомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні  
№ 22019050000000057 від 26.03.2019 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у порядку ст. 290 КПК України при 
здійсненні спеціального досудового розслідування.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені  
ст. 139 КПК України.

Втрачені: судновий білет та свідоцтво 

про придатність малого судна до плавання 

на вітрильно-моторну яхту, бортовий номер 

УКА-1175, видані на ім’я Панчука Олега 

Анатолійовича, вважати недійсними.

Втрачені: судновий білет ДБ-005680 

від 12.05.2017р. та технічний  талон № 257010, 

назва судна Крим–М, реєстраційний номер 

ДАП-6358-К, власник Буткевич Василь 

Павлович, вважати недійсними.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо,  що з 01 квітня 2020 року ТОВ «ТриМоб» змінює 

умови контрактного тарифного плану «Сім’я+» для фізичних осіб. 

Детальну інформацію про тарифи розміщено 

на вебсайті www.3mob.ua. 

Отримати інформацію можна також 

за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88. 

Розшукуються спадкоємці 

РЮМШИНА ГЕННАДІЯ ВІКТОРОВИЧА, 

який помер 08.09.2019 року. 

Звертатися протягом місяця з дня публікації оголошення  

за адресою: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63, оф. 309, 

тел.: (057) 758-52-58, 050-99-20-98-0, 

нотаріус Железняк Л. В.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 
13.06.2019 р. по справі №826/568/18 зобов’язано Бучанську міську раду 
надати учаснику бойових дій Іванову Олексію Володимировичу дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земель-
ної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на вулиці Пушкін-
ській у місті Буча, загальною площею 0,0897 га відповідно до наданих 
графічних матеріалів.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 березня 2020 р. № 290-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2020 р. № 287
Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 березня 2020 р. № 287 «Про тимчасове обмеження перети-
нання державного кордону, спрямоване на запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  виклавши пункт 1 в та-
кій редакції:

«1. Тимчасово закрити з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 р. до  
3 квітня 2020 р. пункти пропуску (пункти контролю) через держав-
ний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, по-
вітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення, крім здій-
снення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національ-
них інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, 
а також представників дипломатичних установ та гуманітарних мі-
сій.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 березня 2020 р. № 208 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 31 серпня 2016 р. № 580
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів  України від 31 серпня 2016 р. № 580 «Де-

які питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальнос-
ті погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіаль-
ними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2385; 2019 р., № 47, ст. 1614) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2020 року.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2020 р. № 208
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 31 серпня 2016 р. № 580

1. У постанові:
1) у назві постанови слова «проектів землеустрою щодо відведення земельної ді-

лянки» замінити словами «документації із землеустрою»;
2) пункт 1 постанови викласти в такій редакції:
«1. Погодитися з пропозиціями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сіль-

ського господарства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру 
стосовно реалізації з 1 травня 2020 р. у територіальних органах Державної служби з 
питань геодезії, картографії та кадастру, що забезпечують здійснення повноважень 
з погодження документації із землеустрою, у випадках, визначених статтею 186 Зе-
мельного кодексу України, пілотного проекту із запровадження принципу екстерито-
ріальності погодження документації із землеустрою  територіальними органами Дер-
жавної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (далі — пілотний проект).»;

3) у пункті 2 слова «проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
замінити словами «документації із землеустрою»;

4) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри «до 1 жовтня 2016 р.» замінити словами і циф-

рами «до 1 травня 2020 р.»;
в абзаці третьому слова «проектів землеустрою щодо відведення земельної ділян-

ки» замінити словами «документації із землеустрою»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«створення можливості для подання документації із землеустрою на погоджен-

ня в електронній формі та перевірки розробником стану погодження документації із 
землеустрою за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби з питань геоде-
зії, картографії та кадастру.»;

5) у пункті 4 слова і цифри «Міністерству аграрної політики та продовольства по-
дати до 1 березня 2017 р.» замінити словами і цифрами «Міністерству розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства подати до 1 травня 2021 р.».

2. У Тимчасовому порядку взаємодії між територіальними органами Державної 
служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проек-
ту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з 
питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою що-
до відведення земельної ділянки, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Тимчасового порядку слова «проектів землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки» замінити словами «документації із землеустрою»;

2) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2. Для погодження документації із землеустрою особа, яка відповідно до вимог 

статті 26 Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеу-
строю (далі — розробник), подає оригінал документації із землеустрою в електро-
нній формі через офіційний веб-сайт Держгеокадастру, зазначаючи територіальний 
орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки.

3. На документацію із землеустрою в електронній формі накладається кваліфікований 
електронний підпис розробника, який підтверджує її відповідність положенням норма-
тивно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.»;

3) у пункті 4:
в абзаці першому слова «проекту землеустрою в електронному вигляді» замінити 

словами «документації із землеустрою  в електронній формі»;
в абзаці п’ятому слова «(з текстовим змістом, нескановане зображення)» виключити;
в абзаці шостому цифру «3» замінити цифрами «50»;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«Якість документації із землеустрою в електронній формі повинна забезпечувати 

розбірливе читання її змісту.»;
4) у пункті 5:
абзац перший викласти в такій редакції:
«5. Територіальний орган Держгеокадастру в день надходження документації із 

землеустрою в електронній формі:»;
в абзаці другому слова «за описом» виключити;
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова «в електронному вигляді, засвідчений кваліфікованим 

електронним підписом» замінити словами «в електронній формі, на яку накладено 
кваліфікований електронний підпис»;

5) пункт 6 виключити;
6) у пункті 13 слова і цифри «статтею 1861 Земельного кодексу України» замінити 

словами і цифрами «статтями 186 і 1861 Земельного кодексу України»;
7) пункти 14—16 викласти в такій редакції:
«14. Під час розгляду документації із землеустрою опрацьовується документація 

із землеустрою в електронній формі із накладеним на неї кваліфікованим електро-
нним підписом розробника.

15. За результатами розгляду документації із землеустрою  відповідний експерт 
державної експертизи у строк, що не перевищує п’яти  робочих днів з дня надхо-
дження документації із землеустрою, готує згідно з додатком висновок про пого-
дження або про відмову в погодженні документації із землеустрою в електронній 
формі із накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису, після чого ре-
єструє в системі електронного документообігу Держгеокадастру з обов’язковим на-
несенням штрихкоду, який включає реєстраційні індекс і дату.

16. Висновок про погодження або про відмову в погодженні документації із зем-
леустрою в електронній формі надсилається через систему електронного докумен-
тообігу Держгеокадастру на електронну адресу розробнику документації із землеу-
строю у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня його реєстрації в системі 
електронного документообігу Держгеокадастру.»;

8) пункт 17 виключити;
9) пункт 18 викласти в такій редакції:
«18. Висновки про погодження або про відмову в погодженні документації із земле-

устрою експертів державної експертизи підлягають оприлюдненню на офіційному веб-
сайті Держгеокадастру з урахуванням законодавства про захист персональних даних.»;

10) у пункті 19 слово «його» замінити словом «її»;
11) у тексті Тимчасового порядку слова «проект землеустрою» в усіх відмінках і фор-

мах числа замінити словами «документація із землеустрою» у відповідному відмінку.
3. Додаток до Тимчасового порядку викласти в такій редакції:

«Додаток 
до Тимчасового порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2020 р. № 208)

ВИСНОВОК 
про розгляд документації із землеустрою

1. Назва документації із землеустрою, що розглядається  ______________________.
2. Замовник документації із землеустрою _________________________________.
3. Розробник документації із землеустрою ________________________________.
4. Дата подання на погодження ___ _____ 20__ р.
5. Підстава для розроблення документації із землеустрою _____________________.
6. Основні характеристики земельної ділянки відповідно до документації із зем-

леустрою:
1) адреса (місце розташування) _________________________________________;
2) загальна площа ________________ (гектарів/кв. метр);
3) категорія земель:
на момент складення документації із землеустрою  _________________________
___________________________________________________________________;
запропоновано документацією із землеустрою ______________________________

______________________________________________________________________;
цільове призначення земельної ділянки, код згідно з Класифікацією видів цільо-

вого призначення земель:
на момент складення документації із землеустрою _________________________

______________________________________________________________________;
запропоновано документацією із землеустрою ____________________________

______________________________________________________________________;
склад угідь: 
на момент складення документації із землеустрою _________________________

______________________________________________________________________;
запропоновано документацією із землеустрою ____________________________

______________________________________________________________________;
форма власності:
на момент складення документації із землеустрою _________________________

______________________________________________________________________;
запропоновано документацією із землеустрою ____________________________

______________________________________________________________________;
4) належність земельної ділянки до особливо цінних земель  ________________

______________________________________________________________________
(у разі належності зазначається інформація про те, до яких

______________________________________________________________________;
особливо цінних земель належить земельна ділянка)

5) наявність обмежень на земельній ділянці  ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(у разі наявності зазначаються конкретні обмеження)
7. Необхідність проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 

документації (так/ні).
8. Аналіз документації із землеустрою на відповідність її положень вимогам зе-

мельного законодавства та прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим ак-
там, документації із землеустрою  __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

___________________________________________________________________.
9. Зауваження та пропозиції до документації із землеустрою: ________________

______________________________________________________________________
(у разі наявності зазначаються конкретні зауваження та пропозиції з посиланням на вимоги 

земельного
______________________________________________________________________.

законодавства та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів, документації  
із землеустрою)

10. Підсумкова оцінка документації із землеустрою (погоджується/не погоджується).
Строк дії висновку необмежений
Експерт державної експертизи __________________________________________

            (власне ім’я та прізвище)
_______
Примітка.  Підпункти 3—5 пункту 6 цього висновку не заповнюються в разі розгля-

ду схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використан-
ня та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; проек-
тів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій при-
родно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 
призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень 
у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів; робочих про-
ектів землеустрою.».
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