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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо підвищення 

доступності лікарських засобів, медичних 
виробів та допоміжних засобів до них, 

які закуповуються за кошти державного 
бюджету, та створення умов для закупівель 

у сфері охорони здоров’я за кошти 
державного бюджету

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 

р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.1391 такого змісту:
«14.1.1391. особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони

здоров’я — у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охоро-
ну здоров’я».

2. Підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 доповнити абзацами другим —
п’ятим такого змісту:

«Положення абзацу першого цього підпункту не застосовується до безоплатно 
поставлених (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфе-
рі охорони здоров’я, товарів, за умови, що:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до
Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що 
закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснен-
ня централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міні-
стрів України, та

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель 
у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених 
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Положення абзацу першого цього підпункту не застосовується до безоплатно 
поставлених (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфе-
рі охорони здоров’я, товарів, за умови, що такі товари були придбані за кошти 
грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із 
СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону».

3. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктами 165.1.60 і 165.1.61 такого зміс-
ту:

«165.1.60. вартість безоплатно наданих (переданих) структурними підрозділа-
ми з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензію 
на провадження господарської діяльності з медичної практики, лікарських засо-
бів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, а також послуг у системі охо-
рони здоров’я на користь кінцевого споживача (пацієнта), у тому числі з метою на-
дання необхідних медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програ-
мою медичних гарантій.

165.1.61. вартість безоплатно наданих (переданих) особою, уповноваженою на 
здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних ви-
робів та допоміжних засобів до них, на користь суб’єктів господарювання, які ма-
ють ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для 
виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за 
умови якщо:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до
Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що 
закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснен-
ня централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міні-
стрів України, та

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель 
у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених 
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я 
або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для 
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону».

4. Пункт 292.11 статті 292 доповнити підпунктом 11 такого змісту:
«11) безоплатно надані (передані) особою, уповноваженою на здійснення за-

купівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допо-
міжних засобів до них, на користь суб’єктів господарювання, які мають ліцензію 
на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання про-
грам та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови якщо:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до
Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що 
закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснен-
ня централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міні-
стрів України, та

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель 
у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених 
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я 
або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для 
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та до-
поміжних засобів до них платник податку зобов’язаний збільшити податкові 
зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушен-
ня, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 
цього Кодексу».

5. У підрозділі 2 розділу XX «Перехідні положення»:
1) у пункті 38:
в абзаці першому цифри «2020» замінити цифрами «2022»;
в абзаці п’ятому слова «перелік яких визначений Законом України «Про здій-

снення державних закупівель» замінити словами «які визначені відповідно до За-
кону України »Про публічні закупівлі»;

2) доповнити пунктом 381 такого змісту:
«381. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування по-

датком на додану вартість:
1) операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медич-

них виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти держав-
ного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охоро-
ни здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охо-
рони здоров’я;

2) операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медич-
них виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти держав-
ного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 
здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охоро-
ни здоров’я. При цьому норми пункту 198.5 статті 198 та статті 199 цього Кодек-
су не застосовуються;

3) операції з безоплатного постачання (передачі) особою, уповноваженою
на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медич-
них виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені 
на митній території України відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, на ко-
ристь структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктів господа-
рювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики;

4) операції з безоплатного постачання (передачі) лікарських засобів, медичних 
виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (пере-
дані) на митній території України відповідно до підпунктів 1-3 цього пункту, у разі 
здійснення перерозподілу таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміж-
них засобів до них у встановленому законодавством порядку між структурними 
підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій та/або суб’єктами господарювання, які мають лі-
цензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;

5) операції з безоплатного постачання (передачі) у системі охорони здоров’я
до кінцевого споживача (пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних ме-
дичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гаран-
тій, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були 
ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України відповідно до під-
пунктів 1-4 цього пункту, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або 
суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської ді-
яльності з медичної практики.

Звільнення від оподаткування податком на додану вартість, передбачене цим 
пунктом, застосовується, якщо ввезення та/або постачання (передача) лікарських 
засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється за кошти 
державного бюджету на виконання відповідних угод (договорів), укладених осо-
бою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, у меж-
ах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що 
закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснен-
ня централізованих заходів з охорони здоров’я, та порядок їх ввезення, постачан-
ня і цільового використання, а також розподілу (перерозподілу) між структурними 
підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій та/або суб’єктами господарювання, які мають лі-
цензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджу-
ються Кабінетом Міністрів України.

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допо-
міжних засобів до них відповідно до цього пункту платник податку зобов’язаний 
збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який 
припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути 
сплачена при ввезенні на митну територію України (постачанні на митній терито-
рії України) таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до 
них, а також сплатити пеню відповідно до закону».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем 

його опублікування, крім підпункту 1 пункту 5 розділу I цього Закону, що набирає 
чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом.

3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього За-
кону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міні-
стрів України.

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміну у складі Ради національної 

безпеки і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року 

№ 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, вне-
сеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 
22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 серпня 2016 року 
№ 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10, від 28 берез-
ня 2018 року № 90, від 22 березня 2019 року № 86, від 31 травня 2019 року № 340, 
від 15 липня 2019 року № 520, від 6 вересня 2019 року № 665, від 15 жовтня 2019 
року № 752, від 21 листопада 2019 року № 862, від 12 лютого 2020 року № 52 та 
від 13 березня 2020 року № 80) увести до персонального складу Ради національної 

безпеки і оборони України РЕЗНІКОВА Олексія Юрійовича — Віце-прем’єр-міністра 
України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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

м. Київ
19 березня 2020 року
№99/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В.Труша головою 
Тернопільської обласної державної 

адміністрації
Призначити ТРУША Володимира Любомировича головою Тернопільської об-

ласної державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 березня 2020 року
№97/2020

КАДРОВІ ПИТАННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:
МЕРЗЛІКІНА Романа Валерійовича — з  посади голови Нововодолазької районної 

державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ТРУША Володимира Любомировича — з посади голови Рогатинської районної дер-
жавної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;

ЗОСИМА Вячеслава Григоровича — з посади голови Благовіщенської районної дер-
жавної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ПАНЧЕНКА Віталія Григоровича — з посади голови Зіньківської районної держав-
ної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

КОЛОСА Віктора Павловича — з посади голови Котелевської районної державної 
адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ГУЛЕНКО Олену Павлівну — з посади голови Оржицької районної державної адмі-
ністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президен-
та України;

АПРЯТКІНА Сергія Михайловича — з посади голови Чутівської районної держав-
ної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — з посади голови Новотроїцької районної дер-
жавної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

ПРОСКУРУ Віру Андріївну — з посади голови Борзнянської районної державної ад-
міністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Прези-
дента України;

КОЗАК Тетяну Миколаївну — з посади голови Лугинської районної державної адмі-
ністрації Житомирської області згідно з поданою нею заявою;

ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Петровича — з посади голови Долинської районної держав-
ної адміністрації Кіровоградської області y зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

РЯЗАНОВА Володимира Володимировича — з посади голови Лохвицької районної 
державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України.

призначив:
КУШНЕРУКА Віктора Флоровича — головою Зарічненської районної державної ад-

міністрації Рівненської області;
АНДРЄЄВА Андрія Валентиновича — головою Нововодолазької районної держав-

ної адміністрації Харківської області;
ВЕЛИЧКО Наталію Іванівну — головою Глобинської районної державної адміністра-

ції Полтавської області;
ХОРОШУНА Геннадія Григоровича — головою Зіньківської районної державної ад-

міністрації Полтавської області;
ЛУГОВОГО Павла Михайловича — головою Котелевської районної державної адмі-

ністрації Полтавської області;
КОСТЕНКО Тетяну Вікторівну — головою Лохвицької районної державної адміні-

страції Полтавської області;
СИДОРЕНКА Романа Миколайовича — головою Оржицької районної державної ад-

міністрації Полтавської області;
ЧЕРКУНА Івана Павловича — головою Решетилівської районної державної адміні-

страції Полтавської області;
ДАНІЛЬЧЕНКО Тетяну Олексіївну — головою Чутівської районної державної адміні-

страції Полтавської області;
СОЛТАНОВСЬКУ Наталію Іванівну — головою Новотроїцької районної державної 

адміністрації Херсонської області;
ОСАДЧУК Ларису Анатоліївну — головою Борзнянської районної державної адміні-

страції Чернігівської області;
ГОЦУЛЯКА Михайла Івановича — головою Могилів-Подільської районної держав-

ної адміністрації Вінницької області;
ПЕТРЕНКА Ярослава Валерійовича — головою Мурованокуриловецької районної 

державної адміністрації Вінницької області;
ЩУРА Юрія Борисовича — головою Шаргородської районної державної адміністра-

ції Вінницької області;
МАЙОРОВУ Людмилу Олександрівну — головою Ямпільської районної державної 

адміністрації Вінницької області;
ОСІЄВСЬКОГО Володимира Валерійовича — головою Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області;
СОЛОДОВНИКА Олександра Івановича — головою Карлівської районної державної 

адміністрації Полтавської області.

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

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

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу  
на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності (автоматично  

генерується програмними засобами ведення Єдиного  
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії 

зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД»,
код згідно з ЄДРПОУ 34615529

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу  
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 01004, м.Київ, вулиця Червоноар-

мійська/Басейна, будинок 1-3/2, літ. «А»
тел. 044-592-12-62, e-mail: asavyak@gmail.com
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
«Будівництво багатофункціонального торгівельно-розважального комп-

лексу з паркінгом, розташований у Голосіївському районі м. Києва».
Вид будівництва — відновлення будівництва.
Теплопостачання відбуватиметься від газової котельні теплопродук-

тивністю 15 МВт, яка встановлюється на даху торгівельно-розважального 
комплексу (далі ТРК). 

Системи водопостачання, каналізації та електропостачання підключа-
ються до існуючих міських мереж.

Для вентиляції приміщень ТРК запроектовані прямопливні припливно-
витяжні установки, що розташовані на покрівлі.

Технічна альтернатива 1.
Технічна альтернатива передбачає покриття потреб ТРК у теплопостачан-

ні та гарячому водопостачанні за рахунок будівництва автономної твердопа-
ливної котельні.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: 
Ділянка торгівельно-розважального комплексу знаходиться в південно-

західній частині забудованої території Голосіївського району. 
ТРК загальноміського значення розміщується в зоні, прилеглій до Кіль-

цевої дороги, в між магістральному просторі вулиць Кільцева дорога, 1, 1а, 
1в та Теремківська. 

Поряд з ТРК — в північно-східній частині території, що прилягає безпо-
середньо до Кільцевої дороги, знаходиться автовокзал далеких сполучень 
«Теремки».

Територіальна альтернатива 1, 2.
Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт територіально 

прив’язаний до меж відведеної території).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Будівництво багатофункціонального торгівельно-розважального комп-

лексу, створює забезпечення комфортабельних умов проживання людей, 
забезпечення жителів послугами першої необхідності, створення комфорт-
них умов для всебічного розвитку дітей та створення нових робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Передбачається відновлення будівництва багатофункціонального торгі-
вельно-розважального комплексу з паркінгом. Кількість черг будівництва 
— 1 черга.

Поверховість комплексу складає три поверхи, загальна площа ТРК нара-
ховує 295 500 м2 разом із паркінгом першого рівня. В першому поверсі роз-
ташовано паркінг, вестибюльні групи, зони завантаження торгівельних при-
міщень та ресторанів, а також всі необхідні технічні та інженерні приміщен-
ня для обслуговування ТРК. 

Для відвідувачів ТРК передбачається будівництво підземного паркінгу на 
3489 машино-місць та автостоянки на 334 машино-місць.

ТРК буде підключено до міських централізованих мереж водопостачан-
ня, господарсько-побутової каналізації, електропостачання. 

Цільове призначення земельної ділянки — для іншої житлової забудо-
ви для будівництва житлового комплексу з соціальною інфраструктурою та 
підземним паркінгом; для іншої житлової забудови для спорудження жит-
лових будинків, багатофункціонального торговельно-розважального ви-
ставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом; для іншої житлової за-
будови для будівництва житлових будинків, багатофункціонального торго-
вельно-розважального, виставково-готельно-офісного комплексу з паркін-
гом; для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудо-
ви для будівництва експлуатації та обслуговування торгівельно-розважаль-
ного виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгами та житловими 
будинками.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
- по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично допус-

тимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно 

чинного законодавства України;
- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допус-

тимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного 
прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового наван-
таження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як для прийня-

того варіанту впровадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-

нативами
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, ар-

хеологічні та інші вишукування були виконані у необхідному обсязі, згідно 
чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлю-
вальних, захисних та компенсаційних заходів.  

Щодо технічної альтернативи 1:
Така ж сама, як для прийнятого варіанту впровадження планованої ді-

яльності.
Щодо технічної альтернативи 2:
Технічна альтернатива не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до меж відведеної 

території).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на до-

вкілля розглядатиметься для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ.
Щодо технічної альтернативи 1:
Така ж сама, як для прийнятого варіанту впровадження планованої ді-

яльності.
Щодо технічної альтернативи 2: 
Технічна альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернати-

ви 2.
Не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до меж відведеної 

території).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля відповідно пункту 10 частини 3 статті 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля від-
сутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п. 2  

ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля 
— це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інфор-
мації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абза-
цом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження плано-
ваної діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переда-
ні суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний враху-
вати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
 Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної  

планованої діяльності буде 
Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  
«Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополи-
та Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: 
gladun@menr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-20-89

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL0N617481

Права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господа-
рювання, у кількості 40 од. (без ПДВ);
Права вимоги та майнові права за кредитними договорами, що укладені з 
суб’єктами господарювання та фізичними особами, у кількості 195 од. (без 
ПДВ);
Дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю, 
у кількості 310 од. (без ПДВ);
Домоволодіння, загальною площею 566,1 кв. м., в тому числі житловою пло-
щею – 76,0 кв. м., що в цілому складається з – літ. «А» - житловий будинок, 
у тому числі підвал, площею 123,8 кв. м.; літ. «В-в» - житловий будинок; 3 
– огорожа; 4 - замощення, розташованого за адресою Автономна республі-
ка Крим, м. Євпаторія, тупик Матвєєва, 4/11-а (реєстраційний №34770101109) 
(без ПДВ);
Земельна ділянка кадастровий номер 0110900000:01:034:0102, площею 
0.0436 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташована 
за адресою Автономна республіка Крим, м. Євпаторія, тупик Матвєєва, 4/11-а 
(реєстраційний №34748501109) (без ПДВ);
Вбудоване приміщення першого поверху жилого будинку, літ «А» (у відсі-
ку квартир 1-32) приміщення: коридор І-1 пл. 24,0 кв.м., санвузол І-2, пл. 
15,2 кв.м., коридор І-3, пл. 4,0 кв.м., кабінет І-4, пл. 14,4 кв.м., кабінет І-5, пл. 
35,1 кв.м., кабінет І-6, пл. 67,8 кв.м., щитова І-7, пл. 0,6 кв.м., коридор І-8, пл. 
14,0 кв.м., сауна І-9, пл. 7,0 кв.м., санвузол І-10, пл. 2,5 кв.м. Загальна площа 
184,6 кв.м., розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Шевченка, буди-
нок 7 (реєстраційний №30943766) (без ПДВ);
Основні засоби, у кількості 2164 од. (з ПДВ)

Дата проведення відкритих торгів   Перші відкриті торги (аукціон) — 06.04.2020
(аукціону)/електронного аукціону  Другі відкриті торги (аукціон) — 13.04.2020

Електронна адреса для доступу до відкритих      www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення відкритих 
електронного аукціону    торгів (аукціону)/електронного аукціону 
    по кожному лоту вказується на веб-сайті  
    www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота  http://www.fg.gov.ua/assets-selling

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ САВИЧА АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
Національне антикорупційне бюро України повідомляє підозрюваного Са-

вича Анатолія Володимировича, 22.09.1976 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, кв. 50, про те, що зібрані під час досудо-
вого розслідування кримінального провадження № 52018000000000810 від 
21.08.2018 докази є достатніми для складання обвинувального акта. Повідо-
мляємо, про завершення досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 52018000000000810 та надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування, з якими можна ознайомитися у приміщенні Національного ан-
тикорупційного бюро України у м. Києві по вул. Василя Сурикова, 3, починаю-
чи з 09 год. 00 хв. 19.03.2020.

Ст. детектив Національного бюро Іванов О. В. (тел.: (044) 246-33-98).

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділен-
ня Антимонопольного комітету України 18 грудня 2019 року прийнято рішення  
№ 66/46-р/к про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та 
накладення штрафу у справі № 66-13-50/37-19 з боку фізичної особи — підприєм-
ця Бебика Дмитра Сергійовича (ідентифікаційний номер 3161312394).

15 січня 2020 року прийнято розпорядження № 66/2-рп/к про початок розгляду спра-
ви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції № 66-13-50/2-20 з 
боку ТОВ «Українська дистриб’юторська компанія «Мегаторг»» (ідентифікаційний код 
40152323).

15 січня 2020 року прийнято розпорядження № 66/3-рп/к про початок розгляду спра-
ви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції № 66-13-50/3-20 з 
боку ТОВ «Прогрес ПТЦ» (ідентифікаційний код 38947429).

В ході розгляду справи № 66-1-50/44-19 про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції з боку ТОВ «ТД «Лубнигаз» (ідентифікаційний код 
39581002) та ТОВ «Укргаз ресурс» (ідентифікаційний код 39550325) направлено ви-
могу від 22.01.2020 № 66-02/140 ТОВ «Мерстаф» (ідентифікаційний код 40727083).

У зв’язку з неможливістю вручити рішення, розпорядження про початок розгля-
ду справи відповідачам та вимогу, з повним текстом можна ознайомитись в Пол-
тавському обласному територіальному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, 
кім. 320, м. Полтава.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Ріхтер Володимир Володимирович, 

23.02.1977 року народження, відповідно до ст. ст. 134, 135, 
323 КПК України викликається на 12 год. 00 хв. 27.03.2020 
року то Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмель-
ницький, вул. Кам’янецька, 117, 2 поверх, каб. З, суддя Ан-
тонюк О.В., тел. (0382) 67-15-64 для проведення підготов-
чого судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. По-
важні причини неприбуття особи на виклик передбачені у  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені у ст. 139 КПК України.

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимо-
нопольного комітету України повідомляє: на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України http://
www.amc.gov.ua/amku/control/zap/uk/publish/article/90684 
(суб-сайті територіального відділення у розділі «До ува-
ги суб’єктів господарювання») для ТОВ «Приватна ву-
гільна компанія» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 42234769, місцезнаходження юридичної особи: вул. 
Глинки, буд. 2, офіс 301, м. Кропивницький, Кіровоград-
ська обл., 25009) розміщено розпорядження про початок 
розгляду справи. 

Відкрилася спадщина після 

ЛИХОТА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА, 

померлого 08.07.2019 р.

Усім спадкоємцям померлого, бажаючим отримати 

спадщину, звертатися до прив. нотаріуса Дніпровського 

міськ. нот. округу Жукової Ю.Ю. за адресою: Дніпропе-

тровська обл., м. Дніпро, вул. Дунаєвського, буд.31, про-

тягом місяця з дня опублікування цього оголошення.

Втрачений судновий білет 

за № УДГ-3736, на судно «КРИМ-3», виданий на ім’я 

Саліхов Валерій Іванович, вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 +2 -3 Черкаська +2 -3 0 +5

Житомирська 0 -5 +2 -3 Кіровоградська 0 +5 0 +5
Чернігівська +2 -3 +2 -3 Полтавська 0 +5 0 +5
Сумська +2 -3 +2 -3 Дніпропетровська 0 +5 0 +5
Закарпатська +2 -3 +2 +7 Одеська +2 +7 +4 +9
Рівненська 0 -5 +2 -3 Миколаївська +2 +7 +4 +9
Львівська 0 -5 +2 -3 Херсонська +2 +7 +4 +9
Івано-Франківська 0 -5 +2 -3 Запорізька +2 +7 +4 +9
Волинська 0 -5 +2 -3 Харківська +2 +7 +2 +7
Хмельницька 0 -5 +2 -3 Донецька +2 +7 +2 +7
Чернівецька 0 -5 +2 -3 Луганська +2 +7 +2 +7
Тернопільська 0 -5 +2 -3 Крим +2 +7 +7 +12
Вінницька +2 -3 0 +5 Київ 0 -2 0 +2

Укргiдрометцентр

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний 
завод» (ідентифікаційний код 23518596, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, далі — Товари-
ство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі — загальні збори), які 
відбудуться 22 квітня 2020 року о 15:00 годині за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (при-
міщення їдальні).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 22 квітня 2020 року з 13:00 до 14:30 години за 
місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, — 15 
квітня 2020 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про питання порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів (обрання лічильної комісії та секре-
таря Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів).

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 
2019 рік.

5. Про розподіл прибутку за 2019 рік та виплату дивідендів.

Проекти рішень по кожному з питань порядку денного не публікуються, оскільки член Наглядо-
вої Ради Товариства Саєнко О.Д. (представник ПрАТ ФФ «Дарниця») на засіданні Наглядової ради 
04.03.2020р. проголосував проти схвалення проектів рішень з питань порядку денного.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, вклю-
ченого до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України:  
www.bcpp.com.ua

Акціонери мають право ознайомитись із проектами документів, пов’язаних з Порядком денним 
Загальних зборів у строки, передбачені законодавством за місцезнаходженням Товариства: м. Ки-
їв, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), перший поверх, кабінет №2, у робочі дні з 10:00 
до 16:00. Особа, уповноважена для ознайомлення акціонерів з документами — секретар Наглядо-
вої ради Голобородько О.Б. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів отримува-
ти пояснення щодо питань Порядку денного та ознайомлюватись з документами, що стосуються По-
рядку денного.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізні-
ше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на 
адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найме-
нування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання 
для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, 
включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодав-
ством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проек-
ту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання про-
позицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до секретаря Наглядової ради То-
вариства Голобородька Олега Борисовича.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (пас-
порт), а представники акціонерів — документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, 
які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежую-
чись цим:

керівник акціонера-юридичної особи —  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це пе-
редбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надан-
ня керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю — оформлену згідно з чинним законодавством України до-
віреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декіль-
ком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер 
має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь 
у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька пред-
ставників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування 
на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представни-
ком. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням що-
до голосування, виданим акціонером.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, скла-
деним станом на 04.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10 
351 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 10346 штук.

Довідки за телефоном: (044) 205-4110
Наглядова рада ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника
Період

Звітний
2019 рік

Попередній
2018 рік

Усього активів 1 925 036 1 786 418
Основні засоби (за залишковою вартістю) 865 856 889 606
Запаси 357 560 347 774
Сумарна дебіторська заборгованість 327 414 326 230
Гроші та їх еквіваленти 12 464 12 706
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 920 423 749 058
Власний капітал 1 620 885 1 449 520
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 19 036 19 036
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 12 694 9 334
Поточні зобов’язання і забезпечення 291 457 327 564
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 194 137 86 758
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 351 10 351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 18 755,38595 8 381,60564

 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 березня 2020 р. № 224-р
Київ

Про звільнення Литвінчової К. О. з посади 
керівника Апарату Прем’єр-міністра України

Звільнити Литвінчову Катерину Олексіївну з посади керівника Апарату Прем’єр-
міністра України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 березня 2020 р. № 225-р

Київ

Про призначення Кривенко Т. М. на посаду 
керівника Апарату Прем’єр-міністра України

Призначити Кривенко Тетяну Миколаївну на посаду керівника Апарату Прем’єр-
міністра України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 231-р

Київ

Про звільнення Геращенка А. Ю. з посади 
заступника Міністра внутрішніх справ України

Звільнити Геращенка Антона Юрійовича 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. № 253-р

Київ

Про звільнення Пліса Г. В. з посади 
заступника Міністра фінансів України

Звільнити Пліса Геннадія Володимировича 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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 11 березня 2020 р. № 254-р 

Київ

Про звільнення Шкуракова В. О.  
з посади заступника Міністра фінансів 

України
Звільнити Шкуракова Василя Олександровича з посади заступника Міністра фі-

нансів України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону Украї-
ни «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 255-р

Київ

Про звільнення Гелетія Ю. І.  
з посади заступника  

Міністра фінансів України  
з питань європейської інтеграції

Звільнити Гелетія Юрія Ігоровича з посади заступника Міністра фінансів України з 
питань європейської інтеграції відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 
9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 256-р

Київ

Про призначення Шкуракова В. О.  
першим заступником  

Міністра фінансів України
Призначити Шкуракова Василя Олександровича першим заступником Міністра 

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 березня 2020 р. № 257-р

Київ

Про призначення Гелетія Ю. І.  
заступником  

Міністра фінансів України  
з питань європейської інтеграції

Призначити Гелетія Юрія Ігоровича заступником Міністра фінансів України з пи-
тань європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 11 березня 2020 р. № 258-р 

Київ

Про звільнення Горовця Є. М.  
з посади першого заступника Міністра 

юстиції України   
Звільнити Горовця Євгенія Миколайовича з посади першого заступника Міністра 

юстиції України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону Укра-
їни «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ




