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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу Укра-

їни (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13—17, ст. 112) доповнити 
пунктами 521—525 такого змісту:

«521. За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 
березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санк-
цій за:

порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи догово-
рів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема стра-
хування додаткової пенсії;

відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюю-
чого органу;

порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилово-
го на акцизних складах, що застосовуються на загальних підставах;

порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, 
акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не 
нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає 
списанню.

522. Установити мораторій на проведення документальних та фактичних пе-
ревірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних по-
запланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 стат-
ті 78 цього Кодексу.

Інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відпо-
відно до плану-графіку проведення планових документальних перевірок мали 
розпочатися у період з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання 
чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснен-
ня заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» не були розпочаті, включається до оновленого плану-графі-
ку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 березня 2020 року.

Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 
року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 
2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує 
прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

На період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків дав-
ності, передбачених статтею 102 цього Кодексу.

523. Установити, що річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, 
визначена статтею 179 цього Кодексу, подається до 1 липня 2020 року, крім ви-
падків, передбачених розділом IV цього Кодексу, коли така декларація може бу-
ти подана пізніше цього строку. При цьому вимоги підпункту 49.18.4 пункту 49.18 
статті 49 у 2020 році не застосовуються.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму 
податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майно-
вий стан і доходи за 2019 рік. При цьому абзац перший пункту 179.7 статті 179 у 
2020 році не застосовується.

524. Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 
року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки 
державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у влас-
ності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних 
осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.

При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до 
пункту 286.2 статті 286 цього Кодексу подали податкову декларацію, мають пра-
во подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податково-
го зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці.

Фізичним особам — платникам плати за землю перерахунок здійснюється 
контролюючим органом.

525. Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних
або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу в період з 
1 березня по 30 квітня 2020 року.

При цьому платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки (крім фізичних осіб), що відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 стат-
ті 266 цього Кодексу подали податкову декларацію, мають право подати уточню-
ючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із 
сплати плати за землю за відповідні місяці.

Фізичним особам — платникам податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, перерахунок здійснюється контролюючим органом».

2. Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними зміна-
ми) доповнити пунктами 910—912 такого змісту:

«910. Тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного 
внеску особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статті 4 цього Закону, 
в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами 
за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року за себе. При цьому по-
ложення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо та-
ких періодів для таких осіб не застосовуються.

Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату 
єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року в розмі-
рах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені 
суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, 
визначений для таких осіб цим Законом.

911.1. Тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 
цього Закону, не застосовуються за такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 
березня та з 1 по 30 квітня 2020 року:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з ви-

дачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових ор-

ганів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 
цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня та з 
1 по 30 квітня 2020 року, не застосовується.

911.2. Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року плат-
никам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди під-
лягає списанню.

912. Установити мораторій на проведення документальних перевірок правиль-
ності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня 
по 18 травня 2020 року.

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати 
єдиного внеску, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були заверше-
ними, зупиняються до 18 травня 2020 року».

3. Розділ XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,  
№№ 49—51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити пунктом 145 такого змісту:

«145. Для осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини першої статті 11 цього За-
кону, які не сплачували страхові внески за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 
квітня 2020 року на підставі пункту 910 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», такі періоди включаються до страхового стажу 
та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхово-
го внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів».

4. У Законі України »Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2019 р., № 46, ст. 297):

1) у пункті 18 розділу I:
в абзаці п’ятнадцятому слова і цифри «До 1 жовтня 2020 року» замінити сло-

вами і цифрами «До 1 січня 2021 року»;
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
«реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення»;
в абзаці вісімнадцятому слова і цифри «з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 

року» замінити цифрами і словами «з 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року»;
2) у розділі II:
у пункті 1:
в абзаці першому слова «через шість місяців з дня його опублікування» замі-

нити словами і цифрами «з 1 серпня 2020 року»;
в абзаці другому слова і цифри «з 1 жовтня 2020 року» замінити словами і 

цифрами «з 1 січня 2021 року»;
в абзаці першому пункту 2 слова «протягом трьох місяців з дня опублікування 

цього Закону» замінити словами і цифрами «до 1 липня 2020 року».
5. У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі 
та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 46, ст. 296):

1) в абзаці п’ятому пункту 16 розділу I слова і цифри «до 1 жовтня 2020 року» 
замінити словами і цифрами «до 1 січня 2021 року»;

2) у розділі II «Прикінцеві та перехідні положення»:
у пункті 1:
в абзаці першому слова «через шість місяців з дня його опублікування» замі-

нити словами і цифрами «з 1 серпня 2020 року»;
в абзаці третьому слова і цифри «з 1 жовтня 2020 року» замінити словами і 

цифрами «з 1 січня 2021 року»;
в абзаці першому пункту 2 слова «протягом трьох місяців з дня опублікування 

цього Закону» замінити словами і цифрами «до 1 липня 2020 року»;
у пункті 3 слова «у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону» замі-

нити словами і цифрами «до 1 липня 2020 року».
6. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-

ня» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; 2017 р., № 40—41,  
ст. 383; 2018 р., № 33, ст. 250, № 42, ст. 332):

1) у статті 22:
частину першу доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізо-

ляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також 
локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій»;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або 

травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним за-
хворюванням, перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції 
під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобі-
гання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також ло-
калізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, виплачується Фондом застрахова-
ним особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до віднов-
лення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комі-
сією (далі — МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження рані-
ше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення під-
приємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працез-
датності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством»;

2) статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоі-

золяції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а та-
кож локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, — 50 відсотків середньої за-
робітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
7. Розділ IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про спожив-

че кредитування» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, ст. 2) доповни-
ти пунктом 6 такого змісту:

«6. У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 
квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в 
тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 
2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) спо-
живач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке простро-
чення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого простро-
чення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, 
пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кре-
дит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем 
зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної став-
ки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвер-
тою статті 10561 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за 
договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 
2020 року (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 
березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати пла-
тежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені час-
тиною другою статті 3 цього Закону».

8. Частину п’яту статті 51 Закону України «Про Національний банк України» (Ві-
домості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2010 р., № 49, ст. 570; 
2015 р., № 32, ст. 315) викласти в такій редакції:

«Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затверджен-
ня Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку 
до розподілу забезпечує формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків 
від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного бан-
ку, який визначається у порядку, встановленому Національним банком».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. До 1 липня 2020 року зупинити дію пункту 10 частини другої та пункту 2 час-

тини четвертої статті 7 та частини першої статті 26 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги».

3. Тимчасово, до 31 травня 2020 року забороняється проведення органа-
ми державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду 
(контролю):

за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Ка-
бінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження гос-
подарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем 
ризику;

у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін;

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
4. Національному банку України здійснити формування загальних резервів за 

підсумками 2019 року відповідно до вимог цього Закону.
5. Кабінету Міністрів України невідкладно:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
17 березня 2020 року
№ 533-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про визнання таким, що втратив чинність, 

Указу Президента України від 14 листопада 
2017 року № 361

1. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 14 листо-
пада 2017 року № 361 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації пра-
вопросвітницького проекту «Я маю право!».

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

м. Київ
18 березня 2020 року
№ 94/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Комісії державних 

нагород та геральдики
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 13 серпня 2019 ро-

ку № 595 «Питання Комісії державних нагород та геральдики»:
увести до персонального складу Комісії державних нагород та геральдики  

ЄРМАКА Андрія Борисовича — Керівника Офісу Президента України, призначив-
ши його головою Комісії;

вивести зі складу Комісії державних нагород та геральдики А. Богдана, увіль-
нивши його від виконання обов’язків голови Комісії.

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

м. Київ
18 березня 2020 року
№ 95/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення І. Сопеля з посади голови 

Тернопільської обласної державної 
адміністрації

Звільнити СОПЕЛЯ Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської облас-
ної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 березня 2020 року
№ 92/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 березня 2020 р. № 221 
Київ

Про внесення змін до переліку об’єктів 
державної власності, що мають стратегічне 
значення для економіки і безпеки держави
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне зна-

чення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 20, ст. 555), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 березня 2020 р. № 221

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку об’єктів державної власності,  

що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави
1. У підрозділі «м. Київ» розділу «Паливно-енергетичний комплекс» позицію

«00100227 Державне підприємство «Національна енергетична  
компанія «Укренерго»

замінити такою позицією:
«00100227 Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична 

компанія «Укренерго».

2. У розділі «Фінансово-бюджетна сфера»:
1) у підрозділі «м. Київ» виключити таку позицію:

«33304730 Державна іпотечна установа»;

2) у позиції «Всього» цифру «4» замінити цифрою «3».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2020 р. № 222-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Національного агентства 

України з питань державної служби на Купрія В. О.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голо-

ви Національного агентства України з питань державної служби, виконан-
ня обов’язків Голови Національного агентства України з питань державної 
служби на першого заступника Голови зазначеного Агентства Купрія Воло-
димира Олександровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Умови є загальними умовами, що застосовуються до всіх 

договорів, укладених між МХП та Контрагентами, в яких МХП висту-
пає виконавцем зобов’язань, які оплачуються Контрагентом. МХП та 
Контрагент є найменуваннями сторін договору, що ідентифікуються у 
його преамбулі та реквізитах. Дані Умови опубліковані у газеті «Урядо-
вий кур’єр» та розміщені на офіційному сайті МХП, посилання на який 
вказане у Договорі, є невід’ємною частиною кожного договору, в яких 
наявне відповідне посилання на них. Дані умови набирають чинності та 
регулюють відносини між Сторонами Договору з дати підписання До-
говору та діють протягом строку дії Договору. Зміна цих Умов за пого-
дженням Сторін оформлюється шляхом їх публікації МХП у загально-
державному виданні та розміщені на офіційному сайті МХП або шля-
хом направлення МХП відповідного повідомлення Контрагенту. Зміна 
Умов набирає чинності та підлягає виконанню Сторонами після їх пу-
блікації або з моменту отримання відповідного повідомлення Контра-
гентом, в залежності від того, яка подія настала раніше, якщо засто-
совано обидва способи. Якщо при зміні умов положення попередніх 
Умов залишаються неврегульованими, то такі попередні умови зали-
шаються чинними в неврегульованій частині.  

1.2. Ці Умови застосовуються додатково до умов та положень осно-
вного тексту Договору та Додатків до нього, не відміняють положення 
Договору та Додатків до нього. У разі будь-яких розбіжностей чи су-
перечностей між цими Умовами та положеннями основного тексту До-
говору, переважна сила надається даним Умовам, якщо інше не перед-
бачено даними Умовами або прямо (шляхом вказання пунктів умов, 
що застосовуються із відмінностями) погоджено письмово Сторонами 
у основному Договорі чи Додатках до нього.

1.3. Сторони підтверджують, що укладення та виконання ними До-
говору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та від-
повідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних до-
зволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та ви-
конання ними Договору не суперечить цілям їх діяльності, положен-
ням їх установчих документів чи інших локальних нормативних (вну-
трішніх) актів. У разі недотримання умов цього пункту Контрагент 
зобов’язується відшкодовувати МХП збитки, понесені останнім, в по-
вному обсязі. Сторони гарантують відсутність обмежень на укладання 
договору в підписанта, в т.ч. гарантують наявність згоди на укладання 
значного правочину у відповідності до чинного законодавства у випад-
ку якщо Договір підпадає під поняття «значного правочину».

1.4. При укладенні договору Сторони зобов’язані надати документи, 
які ідентифікують їх та їх підписантів, а також містять достатньо відо-
мостей для підтвердження правосуб’єктності та правого статусу. При 
зміні статусу чи правосуб’єктності Сторони зобов’язані повідомити од-
на одну протягом 3 календарних днів (тут та далі, а також в Договорі, 
додатках до нього під «днями» Сторони розуміють календарні дні). У 
разі не повідомлення зазначеної інформації сторони не несуть відпові-
дальності за будь-які наслідки, які пов’язані з виконанням умов Дого-
вору та Додатків до нього.

1.5. Умови Договору та всіх Додатків й Додаткових угод до нього, 
комерційних домовленостей, інформації та ін. мають конфіденційний 
характер, крім випадків, передбачених законодавством України. 

1.6. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за Договором 
третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

1.7. Будь-які повідомлення, запити або інший обмін інформацією 
за Договором або у зв’язку з ним повинні здійснюватися в письмо-
вій формі та, за відсутності в Договорі вказівки про інше, можуть бу-
ти надіслані на електрону пошту, за допомогою сервісів електронно-
го обміну інформацією або листом за адресами зазначеними в Дого-
ворі. Будь-яке повідомлення або документ, вручені однією особою ін-
шій в рамках виконання положень даного розділу Договору є дійсни-
ми лише:

- якщо надіслані листом — за умови їх доставки на відповідну адре-
су або через 5 робочих днів після їхнього відправлення поштою за 
адресою, вказаною в ньому;

- якщо надіслані електронною поштою або за допомогою сервісів 
електронного обміну інформацією  — за умови наявності електронно-
го підтвердження пошти про відправлення повідомлення.

1.8. Додаткова інформація, яка стосується діяльності та взаємовід-
носин МХП з Контрагентами розміщена на офіційному сайті МХП.

1.9. Договір може бути достроково розірваний у разі не виконання 
будь-якою зі Сторін своїх зобов’язань за Договором. У даному випад-
ку про розірвання Договору Сторона письмово повідомляє іншу сто-
рону за 15 календарних днів до дати розірвання. У будь-якому випад-
ку дострокового припинення Договору Сторони не звільняються від 
виконання зобов’язань і проведення розрахунків, які виникли до ро-
зірвання Договору. 

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
2.1. Якщо з будь-якої причини Контрагент не приймає виконан-

ня зобов’язань, коли вони готові, або якщо МХП не в змозі своєчас-
но виконати зобов’язання через те, що Контрагент не надав відповід-
ні інструкції, документи, ліцензії,  дозволи, не виконав інші зустріч-
ні зобов’язання, передбачені договором: (a) ризик, пов’язаний з ре-
зультатами виконаних МХП зобов’язань, переходить до Контраген-
та (включаючи ризик втрати або пошкодження) з моменту, коли ви-
конання зобов’язання мало би відбутися за Договором, але не відбу-
лося не з вини МХП; (b) зобов’язання вважаються виконаними; і (c) 
МХП може зберігати результат виконання зобов’язання до наступної 
передачі Контрагенту, при чому всі пов’язані витрати (включаючи без 
обмежень витрати на зберігання й страхування) сплачуються Контр-
агентом до моменту передачі результату виконаних зобов’язань. Як-
що протягом 7 календарних днів після того, як МХП повідомить Контр-
агента про готовність виконання зобов’язання, Контрагент не приймає 
його, МХП може перепродати або іншим чином розпорядитися всіма 
результатами виконаного зобов’язання або їх частиною та, після відра-
хування витрат на зберігання й продаж, вимагати від Контрагента по-
гашення різниці між ціною зобов’язання та отриманою сумою. 

2.2. МХП може виконувати зобов’язання частинами. Затримки або 
дефекти у частині виконаних зобов’язань не надають Контрагенту пра-
во скасовувати виконання інших зобов’язань по Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за зміс-

том даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбаче-
ну положеннями даного Договору, а також чинним  законодавством 
України. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від від-
повідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

3.2. МХП не несе перед Контрагентом відповідальність за будь-які 
непрямі збитки (незалежно від того, чи це збиток у формі втрачено-
го прибутку чи бізнесу, втраченої репутації або чогось іншого), витра-
ти або інші вимоги щодо відшкодувань непрямої шкоди будь-якого 
роду (спричиненої будь-яким чином), що виникли в результаті або у 
зв’язку з Договором. 

3.3. МХП має право скасовувати будь-які подальші виконання 
зобов’язань у разі несвоєчасної оплати за виконанні МХП зобов’язання 
з боку Контрагента. Якщо Контрагент порушить зобов’язання належно 
сплатити на користь МХП платежі за виконанні МХП зобов’язання, тер-
мін оплати всіх неоплачених рахунків і виплат, які повинні бути сплаче-
ні МХП за Договором, настає негайно.

3.4. Контрагент повинен виставити МХП будь-яку претензію щодо 
виконаних зобов’язань, протягом 3 робочих днів з моменту отримання 
документів про їх виконання, якщо інше не вказане в Договорі чи До-
датках до нього. Всі інші претензії повинні бути виставлені протягом 10 
календарних днів після того, як Контрагенту стає відомо про факти, на 
яких ґрунтується така претензія. Всі претензії, які не складені у пись-
мовій формі і не отримані МХП протягом періоду, зазначеного вище, 
вважаються такими, від яких відмовився Контрагент. Жодна претен-
зія не приймається, а прийняті результати зобов’язань не повертають-
ся, якщо вони будь-яким чином були оброблені, за винятком випадків, 
про що надано докази про наявні приховані дефекти, які не могли бу-
ти встановлені перед обробкою, і тільки у разі надання таких доказів 
протягом 10 календарних днів після того, як цей дефект стає очевид-
ним. Контрагент зобов’язаний вжити можливих заходів для запобіган-
ня та зменшення розміру вимог до МХП, враховуючи вказівки МХП, 
якщо такі направлялися.

4. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ІНШІ УМОВИ
4.1. Будь-яке визначення ціни, неустойки, інші платіжні зобов‘язання 

мають бути визначені с точністю до двох знаків після коми (тобто, 
округлюється до цілої копійки). Для цілей такого визначення засто-
совується правило округлення, яке полягає у збільшенні відповідного 
знаку на «1» (одиницю), якщо наступний за ним знак, який скорочу-
ється, дорівнює або перевищує «5» (п’ять). 

4.2. Ціна з урахуванням ПДВ розраховується за формулою: 
Ціна з ПДВ = Ціна без ПДВ + ПДВ, де 
Ціна без ПДВ — ціна без урахування ПДВ з точністю до двох зна-

ків після коми; 
ПДВ — числове значення з точністю до двох знаків після коми, що 

розраховується як добуток Ціни без ПДВ та діючої ставки податку на 
додану вартість. 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Всі розрахунки проводяться в національній грошовій одиниці 

України. Днем здійснення платежу в безготівковій формі вважається 
день, в який сума, що підлягає сплаті, зарахована на рахунок МХП. За 
домовленістю Сторін розрахунки можуть здійснюватись готівковими 
коштами шляхом внесення в касу МХП. 

5.2. Право власності на результат виконаного зобов’язання та ри-
зик його випадкового знищення переходить від МХП до Контрагента в 
момент підписання первинної облікової документації або товаро-тран-
спортної накладної (по даті першого підписаного документа), якщо ін-
ше не вказано в Договорі.

5.3. МХП зобов’язаний здійснювати реєстрацію податкових наклад-
них у Єдиному реєстрі податкових накладних у строк передбачений 
чинним законодавством України (п. 198.6 Податкового кодексу Украї-
ни (а у випадку зміни даної норми законодавства, строком встановле-
ним замість нього у Податковому кодексі України)).

5.4. Розрахунки коригування до податкових накладних складаються 
МХП і підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі:

— Якщо в результаті перерахунку передбачається збільшення суми 
компенсації на користь МХП або якщо коригування кількісних і вар-
тісних показників в результаті не передбачають зміни сум компенса-
ції, то розрахунок коригування реєструється в Єдиному реєстрі подат-
кових накладних МХП;

— Якщо в результаті перерахунку передбачається зменшення суми 
компенсації на користь МХП, то розрахунок коригування складається 
МХП і реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних Контр-
агентом. 

Контрагент має зареєструвати такий розрахунок у терміни, встанов-
лені Податковим кодексом України, а саме — не пізніше 15 календар-
них днів з дати отримання розрахунку коригування. У випадку несвоє-
часної реєстрації Контрагентом розрахунку коригування до податкової 
накладної в строки, передбачені Податковим кодексом, що призведе 
до втрати МХП права на зменшення податкових зобов’язань, Контра-
гент компенсує МХП суму ПДВ, на яку МХП з вини Контрагента втра-
тив право на зменшення податкових зобов’язань та відповідно суму 
податку на прибуток, що може виникнути в результаті таких операцій.

5.5. У випадку застосування реєстрації зведених податкових наклад-
них, про що МХП повідомляє Контрагента згідно з п. 1.7. даного До-
датку до Договору, МХП зобов’язаний реєструвати податкові на-
кладні, що надаються Контрагенту, в Єдиному державному реєстрі по-
даткових накладних протягом передбаченого чинним законодавством 
для такої реєстрації терміну. При цьому реєстрація здійснюється з ура-
хуванням наступного: МХП зобов’язаний виписати зведену податкову 
накладну в останній день звітного періоду, яким є календарний місяць  
Погодження та звірку податкових накладних сторони зобов’язані про-
вести до 04 числа місяця, наступного за звітним. Умови щодо реєстра-
ції розрахунків коригування до зведених податкових накладних визна-
чені у п. 5.4 даного Додатку до Договору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. При настанні надзвичайних і невідворотних обставин, що 

призводять до неможливості часткового або повного виконан-
ня будь-якою зі Сторін зобов’язань по цій угоді (форс-мажорних 
обставин), сторони звільняються від відповідальності за цим До-
говором. Невиключним переліком таких обставин є стихійні лиха, 
страйки (законні і незаконні), військові дії, проведення антитеро-
ристичних операцій (і будь-яких інших схожих дій), або інші гро-
мадські заворушення, блокада, ембарго, епідемія (пандемія), ка-
рантин, введення заборони на продаж Товару, запровадження квот, 
зміна законодавства або інших актів, які унеможливлюють вико-
нання обов’язків за Договором, та інші дії екологічного, техноген-
ного, воєнного і соціального характеру, що не залежать від волі 
Сторін. Не вважаються форс-мажорними обставинами недотри-
мання своїх зобов’язань контрагентом / контрагентами Покупця і від-
сутність у Покупця необхідних коштів.

6.2. При настанні форс-мажорних обставин, Сторона для якої во-
ни наступили, сповіщає про факт настання іншу Сторону протягом 2 
робочих днів. Сторона, яка не змогла виконати свої зобов’язання за 
цим Договором через зазначені вище обставини, зобов’язана письмо-
во повідомити іншу сторону про виникнення та припинення цих обста-
вин. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено 
Торгово-промисловою палатою України або іншим органом держав-
ної влади (у випадку надання йому згідно чинного на момент виник-
нення таких обставин відповідних повноважень). У разі, якщо Сторо-
на не повідомить або несвоєчасно проінформує іншу Сторону про по-
чаток вищезазначених обставин, а також у випадку якщо не надан-
ня МХП Контрагентом підтвердження форс-мажорних обставин про-
тягом 7 робочих днів з моменту їх настання, то Сторона не звільняєть-
ся від зобов’язань та відповідальності за цим Договором.

6.3. Якщо обставини продовжують існувати більше 30 календарних 
днів, будь-яка із сторін має право розірвати Договір повідомивши ін-
шу сторону. Договір розривається у термін, що вказаний в такому по-
відомленні. У будь-якому випадку Сторони договору здійснюють усі 
розрахунки в частині фактично виконаних зобов’язань за договором 
(оплата за поставлений товар, повернення платежу за недоставлені то-
вари) протягом 5 календарних днів з дати розірвання договору.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
7.1. Контрагент зобов’язується не порушувати будь-яких прав інте-

лектуальної власності МХП. Контрагент зобов’язаний негайно повідо-
мляти МХП про відомі йому порушення прав інтелектуальної власності 
МХП, а також претензії або судові провадження, пов’язані із правами 
інтелектуальної власності МХП і у які залучений Контрагент. 

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
8.1. Сторони підтверджують та погоджуються, що протягом стро-

ку дії цього Договору вони будуть дотримуватися та виконувати вимо-
ги застосовного антикорупційного законодавства та законодавства у 
сфері застосування будь-яких обмежувальних заходів до фізичних та/
або юридичних осіб, в тому числі українських та міжнародних санкцій, 
якщо такі матимуть вплив на виконання Сторонами своїх зобов’язань. 
Контрагент не буде вчиняти жодних дій, які призведуть до порушення 
МХП застосовного антикорупційного законодавства та законодавства 
у сфері застосування будь-яких обмежувальних заходів. У випадку по-
рушення Контрагентом вимог цього пункту Договору,  і настанням у 
зв’язку із цим негативних наслідків для МХП у вигляді додаткових ви-
трат (в т.ч., але не обмежуючись, збитків, санкцій, конфіскацій, штра-
фів) Контрагент зобов’язується компенсувати МХП усі понесені додат-
кові витрати. У випадку якщо МХП матиме підозри, що заяви та гаран-
тії викладені в цьому пункті Договору щодо антикорупційних та інших 
зобов’язань можуть бути порушені, МХП має право розірвати цей До-
говір в односторонньому порядку повідомивши Контрагента у строки 
встановлені в Договорі. 

8.2. Сторони Договору домовились та погодили, що у випад-
ку прострочення здійснення оплати Контрагентом за виконані МХП 
зобов’язання більше ніж на 10 календарних днів Контрагент надає без-
відклично та безумовно МХП згоду на зміну Боржника для проведен-
ня взаємозаліку із третіми особами, що одночасно виступають Борж-
никами Контрагента та Кредиторами МХП. 

8.3. Сторони цим надають одна одній як володільцю бази персо-
нальних даних або будь-якому іншому розпоряднику бази персо-
нальних даних, призначеному іншою стороною на його власний роз-
суд, свою безумовну згоду та дозвіл безстроково здійснювати оброб-
ку персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персо-
нальних даних» у складі, обсязі, формі та відповідно до процедури об-
робки персональних даних, встановлених внутрішніми положеннями. 
Цим Сторони також погоджуються з включенням інформації, що міс-
тить персональні дані щодо них до бази персональних даних іншої сто-
рони «Контрагенти».                                        

9. ПРАВО ДОГОВОРУ, ПІДСУДНІСТЬ ТА ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір та Додатки до Договору регулюються законо-

давством України.
9.2. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами або 

їх представниками, скріплення його печатками (за наявності) і діє до 
припинення договору за ініціативою сторін або однієї із сторін згідно 
умов Договору та додатків до нього, але у будь-якому випадку до по-
вного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. Сторони на 
підставі ст. 631 ЦК України можуть вказати у договорі, що умови цьо-
го договору застосовуються до відносин, які виникли з визначеної сто-
ронами дати. 

9.3. Дата набрання чинності договору, додаткових угод нього, ви-
значається як дата його підписання сторонами. Якщо дата підписання 
вказана під підписами Сторін та у колонтитулі договору поруч з номе-
ром, то дата набрання чинності договором відповідає більш пізній даті, 
якщо не вказана під підписами Сторін — відповідає даті договору, що 
вказана в колонтитулі договору поруч з номером. Дата набрання чин-
ності додатком відповідає даті набрання чинності Договором або до-
датковою угодою, до якої він складений.

9.4. Всі спори, що виникають між Сторонами, передаватимуться на 
розгляд компетентного суду України, як що інше незазначене в Додат-
ках до Договору.

9.5. Невикористання або будь-яка затримка у використанні МХП 
будь-яких прав або заходів судового захисту згідно з даним Догово-
ром не є відмовою від прав на їх виконання, як і будь-яке одноразове 
або часткове виконання будь-яких прав або заходів судового захисту 
не перешкоджає їх реалізації надалі. Права та заходи захисту за даним 
Договором є додатковими і не виключають будь-яких прав або засобів 
захисту, які гарантуються законодавством.

9.6. Незаконність, юридична недійсність або неможливість виконан-
ня будь-якого положення цього Договору у будь-якому відношенні, не 
впливають на законність, юридичну дійсність або можливість вико-
нання інших положень цього Договору.

9.7. Не обмежуючи жодних інших прав або засобів правового за-
хисту відповідно до застосовного законодавства, у разі неотримання 
оплати в термін здійснення оплати, або якщо Контрагент підпадає під 
дію будь-якої негативної обставини, що визначені в п. 9.8. даного До-
датку до Договору або МХП вважає, що Контрагент може найближчим 
часом підпасти під дію будь-якої такої обставини та повідомляє про 
це Контрагента, тоді, без обмеження прав МХП, термін платежу всіх 
неоплачених рахунків, які повинні бути сплачені Контрагентом, настає 
негайно, а МХП має право (i) скасувати або припинити подальші ви-
конання зобов’язань за Договором без відповідальності перед Контр-
агентом; та (ii) за умови, що результати зобов’язань не були перепро-

УМОВИ, ЗАСТОСОВНІ ДО ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ 
між МХП та Контрагентами, в яких МХП виступає виконавцем зобов’язань,  

які оплачуються Контрагентом 
(«УМОВИ») в редакції від 01.03.2020
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дані третім особам, вимагати від Контрагента повернути результати 
виконаних зобов’язань або право доступу до приміщень Контраген-
та з метою їх повернення. 

9.8. Для цілей даного пункту негативними обставинами вважають-
ся: порушення процедури про банкрутство по відношенню до Контра-
гента, або домовленість чи компромісна угода Контрагента з кредито-
рами, або отримання Контрагентом переваг у зв’язку з будь-яким чин-
ним у відповідний момент законодавством, що передбачає звільнен-
ня від відповідальності неплатоспроможних боржників, або скликан-
ня зборів кредиторів (офіційних чи неофіційних), або початок проце-
дури припинення (добровільного або примусового), за винятком до-
бровільного припинення не у зв’язку з неплатоспроможністю, а лише 
з метою реорганізації або злиття, або призначення ліквідатора та/або 
керівника, адміністратора чи адміністративного ліквідатора майна не-
платоспроможного боржника чи будь-що з вищезазначеного, або при-
йняття рішення чи подання до суду заяви про ліквідацію Контрагента 
або видачу адміністративного розпорядження стосовно Контрагента, 
або порушення судового провадження стосовно неплатоспроможнос-
ті або можливої неплатоспроможності Контрагента.

9.9. Cторони вправі достроково розірвати Договір в односторонньо-
му порядку у наступних випадках: анулювання ліцензії, дозволів, ін-
ших актів державних органів, зміни законодавства, які позбавляють 
Контрагента права на виконання зобов’язань, що є предметом даного 
Договору; порушення Контрагентом умов Договору, в інших випадках, 
передбачених діючим законодавством України, Договором або додат-
ками до нього. Сторона, яка ініціює дострокове розірвання Договору 

направляє іншій Стороні мотивовану письмову вимогу за 15 календар-
них днів до запланованої дати припинення Договору.

9.10. Обмін інформацією у системі електронного документообі-
гу (далі по тексту — «СЕД») у вигляді веб ресурсу та/або мобільно-
го додатка за допомогою якого сторони обмінюються інформацією, 
пов’язаною з виконанням Договору. 

У випадку використання сторонами системи електронного докумен-
тообігу (далі — СЕД) МХП не несе відповідальності за збої/недоліки в її 
роботі, а Контрагент підписуючи Договір, будь-який додаток до Дого-
вору до моменту приєднання до СЕД, підтверджує, що ознайомлений 
із роботою СЕД, перевірив, доповнив та підтвердив актуальність влас-
них даних у СЕД, отримав від МХП логін та пароль для авторизації, за-
безпечив своїх працівників електронними підписами, здійснив доступ 
в систему і не має зауважень до її роботи та функціоналу.  Контрагент 
гарантує, що доступ до СЕД буде надано лише його уповноваженими 
особами. Доступ іншим особам до СЕД Контрагенту надавати заборо-
няється і Контрагент несе повну відповідальність за розголошення йо-
го даних для авторизації в СЕД третім особам та усі можливі негатив-
ні наслідки для нього.

10. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ
10.1. Сторони на підставі ч. 3. ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодек-

су України домовилися про можливість вчинення, підписання, укла-
дання в електронному вигляді із застосуванням електронного підпису 
даного Договору, додатків до нього, додаткових угод, первинної бух-
галтерської документації, актів звірки заборгованості та інших доку-
ментів, пов’язаних із виконанням договорів (надалі по тексту розді-
лу — Правочини).

10.2. Кожна із сторін зобов’язується забезпечити схоронність да-
них засобів, неможливість несанкціонованого їх використання і вико-
ристання після втрати повноважень особою прав на представництво.

10.3. Сторони домовилися, що будь-який правочин, який буде вчи-
нений (укладений, підписаний) відповідно до умов даної Угоди із за-
стосуванням Сторонами (однією із Сторін) відповідного електронного 
підпису вважається вчиненим з додержанням письмової форми пра-
вочину в розумінні ст. 207 Цивільного кодексу України.

10.4. Кожна із сторін несе повну відповідальність перед іншою сто-
роною за всі збитки спричинені невиконанням обов’язків, вказаних у 
п. 10.2. даного Додатка до Договору. 

10.5. Сторони погоджують, що у випадку застосування сторонами 
електронного підпису первинні облікові документи (видаткові наклад-
ні, акти приймання-передачі, коригування до них) складаються сторо-
ною договору, що виконала зобов’язання датою фактичного прийман-
ня-передачі виконаного зобов’язання (тут та надалі в т.ч. поставки То-
вару, надання послуг, виконання робіт) та надсилаються іншій сторо-
ні для підписання, яка зобов’язана підписати документи не пізніше 5 
календарних днів з моменту отримання. Датою договору, додатка до 
нього чи додаткових угод, а також датою виконання зобов’язання є да-
та складання документів незалежно від того, коли фактично вони під-
писані Сторонами.

10.6. Положення договору та всіх Додатків до нього щодо викорис-
тання печатки діють відповідно до чинного законодавства за умови її 
наявності у сторін. Наявність або відсутність електронної печатки не 
впливає на чинність договорів та їх невід’ємних частин, а також пер-
винних облікових та інших супроводжуючих договір документів.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», необхідно 
з’явитися 26.03.2020 о 14:00 годині до прокуратури Автономної Республіки Крим (з постійним місцем дис-
локації у м. Херсон Херсонської області) за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх, для вру-
чення повідомлень про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій:

- Вень Леонід Станіславович, 11.02.1956 року народження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Овощна, 2, у кримінальному провадженні  № 22020011000000004 
від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Глиняник Володимир Вікторович, 27.09.1977 року народження,  громадянин України, який зареє-
стрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Косарєва, 6, кв. 18, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000005 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Гоголінський Сергій Олександрович, 31.08.1971 року народження, громадянин України, який зареє-
стрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Корабельна, 3, кв. 2, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000006 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Золотухін Леонід Якович, 05.02.1961 року народження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Ревякіна, 49, у кримінальному провадженні № 22020011000000007 
від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Кіяшко Роман Володимирович, 28.01.1969 року народження, громадянин України, який прожи-
ває за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Дмитра Ульянова, 4, кв. 20, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000008 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Потьомкін Сергій Арифович, 13.02.1970 року народження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Україна, м. Севастополь, проспект Жовтневої Революції, 85, кв. 27, у кримінальному проваджен-
ні № 22020011000000009 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Харута Микола Петрович, 24.03.1957 року народження, громадянин України, який зареєстро-
ваний за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Невська, 5, кв. 35, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000010 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Чекмезов Володимир Ілліч, 24.05.1951 року народження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Україна, м. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 99, кв. 24, у кримінальному провадженні 
№ 22020011000000011 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Черніков Юрій Вікторович, 30.10.1958 року народження, громадянин України, який зареєстро-
ваний за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Косарєва, 19, кв. 18, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000012 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Шестов Сергій Миколайович, 01.02.1961 року народження, громадянин України, який зареє-
стрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. М. Музики, 94а, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000013 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового  

розслідування)
Бабаханян Олексій Максимович, 12.05.1970 р.н., 

уродженець м. Солнечногірськ Московської області 
Російської Федерації, зареєстрований за адресою: м. 
Ясинувата Донецької області, вул. Дачна, 59, – на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись 24, 25 та 26 березня 2020 року о 10 го-
дині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 19, до слідчого Синявсько-
го М.А., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у 
слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог 
ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження № 22018240000000014 
від 09.08.2020, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик 
Підозрюваний ГРЕЧКА Василь Іванович, 

02.08.1981 р.н, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 та 297-5 КПК України, викликається на  
10 год. 00 хв. 24, 25 та 26 березня 2020 року до стар-
шого слідчого-криміналіста СВ УСБУ у Хмельницькій 
області Семенчук М.В. в каб. № 128 за адресою: м. 
Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 
69-85-38, 65-72-73, для проведення слідчих та про-
цесуальних дій (вручення підозри, допиту як підо-
зрюваного, оголошення про завершення досудово-
го розслідування, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання ко-
пії обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування) у кримінальному проваджен-
ні №22019240000000039 від 16.09.2019 за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

ОГОЛОШЕННЯ
НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 

справі № 826/4953/16 за позовом ПАТ «Київгаз» до 
НКРЕКП про визнання незаконними та нечинними 
постанов НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про за-
твердження Кодексу газотранспортної системи»,  
№ 2497 «Про затвердження Типового договору 
транспортування природного газу»; від 27.12.2017  
№ 1437 «Про затвердження Змін до деяких постанов 
НКРЕКП щодо впровадження добового балансуван-
ня на ринку природного газу та процедури розробки, 
подання і затвердження Плану розвитку газотран-
спортної системи на наступні 10 років» в частині; ви-
знання протиправними дій; засідання у якій призна-
чено на 30.03.2020 о 10.00 в приміщенні Окружного 
адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Велика Васильківська, 81А, зал судових за-
сідань № 101.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 
Завідувачів кафедр: психіатрії, психотерапії та ме-

дичної психології (1 посада на 1 ст.), фізичної та реабі-
літаційної медицини і спортивної медицини (1 посада на  
1 ст.), клінічної лабораторної діагностики (1 посада на  
1 ст.), філософії (1 посада на 1 ст.);

Доцентів кафедр: стоматології (1 посада на 0,25 ст.), 
громадського здоров’я (1 посада на 0,25 ст.), радіології  
(1 посада на 0,75 ст.);

Завідувача Науково-дослідного центру (1 посада на 
1 ст.);

Завідувача відділу аспірантури та докторантури  
(1 посада на 1 ст., одна з кваліфікаційних вимог — наяв-
ність наукового ступеню).

Прийом  документів — 30 днів з дня опублікування 
оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання 
апеляційної інстанції

В провадженні Дніпровського апеляційного суду пере-
бувають матеріали кримінального провадження за апе-
ляційною скаргою прокурора Павлоградської місце-
вої прокуратури Зейналової О.П. на ухвалу Павлоградського  
міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 січня 2020 року 
про повернення прокурору обвинувального акта щoдо Полякової Ла-
риси Петрівни у кримінальному провадженні № 42017130610000086.

Слухання справи призначено на 10 годин 20 хвилин 13 квітня 2020 
року.

Обвинувачена Полякова Лариса Петрівна, зареєстрована за адре-
сою: вул. Полководчеська, 10/33, м. Донецьк, Донецька обл., 83000.

В зв’язку з цим, Дніпровський апеляційний суд викликає обвинува-
чену Полякову Л. П. в судове засідання апеляційної інстанції о 10 годи-
ні 20 хвилин 13 квітня 2020 року, яке відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням 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.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ
Враховуючи статтю 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанову Кабінету Міністрів України від 11 берез-

ня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 № 215, від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», розпорядження го-
лови Київської обласної державної адміністрації від 02 жовтня 2018 року № 554 «Про деякі питання організації пасажирських перевезень» (зі 
змінами, внесеними розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації від 04 березня 2020 року № 130), від 04 березня 2020 
року № 131 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласних маршрутах), у тому числі таких, що проходять від населених пунктів 
Київської області до міста Києва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації», зі змінами внесеними розпоряджен-
ням тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації від 18 березня 2020 року № 161 «Про перенесення 
дати проведення конкурсу з перевезення пасажирів», від 12 березня 2020 року № 138 «Про запобігання поширенню на території Київської об-
ласті коронавірусу COVID-19» зі змінами, внесеними розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 17 березня 2020 
року № 149,  дату проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах за-
гального користування, що не виходять за межі території Київської області оголошеного у газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур’єр» 
від 7 березня 2020 року № 45 (6659) перенесено на 05 травня 2020 року,  строк прийняття документів для участі в конкурсі продовжено. Кінце-
вим строком прийняття документів для участі в конкурсі з перевезення пасажирів визначено 09 квітня 2020 року.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 
(провадження № 1-кп/204/73/20) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. З ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 
1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович, викли-
каються в судове засідання на 25 березня 2020 року на 15:00 годину в приміщення Красногвардійського районного суду  
м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням  
судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вважаються повідомленими про дату, час і місце роз-
гляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139, 323 КПК України.

 Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (міс-
то Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Лакізи Олексія Ігоровича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович викликається на 
26 березня 2020 року на 12-30 годину до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя Донецької області, 
кабінет № 211, для участі в розгляді кримінального прова-
дження.

Головуючий суддя Вайновський А. М.

Втрачені суднові 

реєстраційні документи на 

судно з реєстраційним бор-

товим номером 

УХА-2547-К, судновласник 

Ковалевський Олександр 

Станіславович, 

вважати недійсними.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відокремле-

ний підрозділ) у зв’язку з відкриттям спадкової справи повідомляє про 

розшук можливих спадкоємців Салікова Олександра Фатіховича, 22 

грудня 1971 року народження, який помер 09 грудня 2018 року.

Зацікавленим особам пропонується у строк до 15 квітня 2020 року 

звернутися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Ярос-

лава Мудрого, №26. 

Розшукуються спадкоємці Токара Віктора Наумовича, 1939 р.н., 

померлого 12 січня 2020 року. Звертатися до 12 липня 2020 року 

за адресою: 62203, Харківська обл., смт Золочів, вул. Перемоги, 

буд. 4. Тел. +380508805050, +380688705050. 

Нотаріус Н. Г. Кійко.

02 березня 2020 року відкрито спадкову справу після померлого 

20.08.2004 року Трубаєва Івана Панасовича. Спадкоємці, які бажають 

оформити спадщину, запрошуються протягом 30-денного строку від 

публікації оголошення звернутися до приватного нотаріуса Харківсько-

го міського нотаріального округу Т.П. Алтуніної за адресою: місто Хар-

ків, вулиця Ярослава Мудрого, 24, оф. 5.
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 березня 2020 р. № 232-р
Київ

Про звільнення Гогілашвілі О. Г. з посади 
заступника Міністра внутрішніх справ України

Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра вну-
трішніх справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 233-р

Київ

Про звільнення Гончарова С. М.  
з посади заступника Міністра внутрішніх  

справ України
Звільнити Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника Міністра внутріш-

ніх справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 234-р

Київ

Про звільнення Ковальчук Т. І.  
з посади заступника Міністра внутрішніх  

справ України
Звільнити Ковальчук Тетяну Іванівну з посади заступника Міністра внутрішніх 

справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 235-р

Київ

Про звільнення Павліченко К. В.  
з посади заступника Міністра внутрішніх  

справ України
Звільнити Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступника Міністра вну-

трішніх справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 236-р

Київ

Про призначення Ярового С. А.  
першим заступником Міністра внутрішніх  

справ України
Призначити Ярового Сергія Анатолійовича першим заступником Міністра вну-

трішніх справ України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 237-р

Київ

Про призначення Геращенка А. Ю.  
заступником Міністра внутрішніх справ 

України
Призначити Геращенка Антона Юрійовича заступником Міністра внутрішніх справ 

України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 238-р

Київ

Про призначення Гогілашвілі О. Г. 
заступником Міністра внутрішніх справ 

України
Призначити Гогілашвілі Олександра Генріховича заступником Міністра внутріш-

ніх справ України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 239-р

Київ

Про призначення Гончарова С. М.  
заступником Міністра внутрішніх справ 

України
Призначити Гончарова Сергія Михайловича заступником Міністра внутрішніх 

справ України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 240-р

Київ

Про призначення Ковальчук Т. І.  
заступником Міністра внутрішніх справ 

України
Призначити Ковальчук Тетяну Іванівну заступником Міністра внутрішніх справ 

України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 241-р

Київ

Про призначення Павліченко К. В.  
заступником Міністра внутрішніх справ 

України
Призначити Павліченко Катерину Володимирівну заступником Міністра внутріш-

ніх справ України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 244-р

Київ

Про звільнення Сівіріна О. С.  
з посади заступника Міністра культури, 

молоді та спорту України
Звільнити Сівіріна Олексія Станіславовича з посади заступника Міністра культури, 

молоді та спорту України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 245-р

Київ

Про звільнення Шуміліна В. О. з посади 
заступника Міністра культури,  

молоді та спорту України
Звільнити Шуміліна Володимира Олександровича з посади заступника Міністра 

культури, молоді та спорту України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 11 березня 2020 р. № 246-р 

Київ

Про звільнення Ненюченко Н. В.  
з посади першого заступника  

Міністра соціальної політики України
Звільнити Ненюченко Наталію Вікторівну з посади першого заступника Міністра 

соціальної політики України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 247-р

Київ

Про звільнення Ніжинського С. С.  
з посади заступника Міністра соціальної 
політики України з питань європейської 

інтеграції
Звільнити Ніжинського Сергія Сергійовича з посади заступника Міністра соціаль-

ної політики України з питань європейської інтеграції за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 248-р

Київ

Про призначення Замлинського Р. Т. 
першим заступником Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України   

Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича першим заступником Міні-
стра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 249-р

Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків державного секретаря 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій  

України на Бригінець Я. М.
Покласти тимчасово, з 18 березня 2020 р. до призначення в установленому порядку 

державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих тери-
торій України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства з питань реін-
теграції тимчасово окупованих територій України на начальника відділу бухгалтерсько-
го обліку та звітності – головного бухгалтера Міністерства з питань тимчасово окупо-
ваних територій та внутрішньо переміщених осіб України Бригінець Яніну Миколаївну.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 250-р

Київ

Про звільнення Фролової А. Є.  
з посади заступника  

Міністра оборони України
Звільнити Фролову Аліну Євгенівну з посади заступника Міністра оборони Украї-

ни відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про цен-
тральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 251-р

Київ

Про призначення Дубляна О. В. державним 
секретарем Міністерства оборони України
Призначити Дубляна Олександра Володимировича державним секретарем Мініс-

терства оборони України з 16 березня 2020 р. строком на п’ять років з урахуванням 
часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2016 р. № 1037 з оплатою праці відповідно до законодавства.        

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 252-р

Київ

Про звільнення Джигира Ю. А. з посади 
заступника Міністра фінансів України

Звільнити Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника Міністра фінансів 
України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Тюльпанові дерева 
вже ростуть!

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр» 

МІСТО-САД. Через епідемію коронавірусу Держлісагентство 
перенесло на невизначений термін заплановану на 21 берез-
ня Всеукраїнську акцію «Мільйон дерев за 24 години». А схо-
жі локальні акції тривають. Зокрема тюльпанові дерева, які дуже  
люблять сонце, тепер ростуть на вулиці Кавказькій у Рівному. Ак-
тивні жителі міста, очистивши територію від будівельного сміт-
тя, разом посадили саджанці, придбані в межах спільнокошту  
#ВиСАДкаРівне2019. 

«Щиро вдячні всім за участь і допомогу. Через кілька років, коли 
зацвітуть тюльпани на цих деревах, зберемося тут для спільного 
фото. Це буде прекрасна історія, як ми спільно робили наше місто 
зеленим», — ідеться на сторінці громадської ініціативи «Сад істо-
рій у Рівному» на фейсбуці. Ініціатива має на меті озеленення міс-
та через висаджування дерев, але з попереднім дослідженням, які 
саме тут потрібні. Кошти на саджанці збирають, проводячи еколо-
гічні майстер-класи та інші заходи.

На наступному тижні тюльпанові дерева, яких досі в Рівному не 
було, посадять ще на кількох локаціях. Свіже повітря та рух — чу-
дова профілактика вірусних інфекцій.

Разом садити дерева — задоволення!
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