
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 26 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ  №58 (6672)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 26 березня 2020 року
USD 27.9552 EUR 30.2671 RUB 3.5563 / AU 44664.22 AG 392.31 PT 19260.71 PD 53056.05

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

нів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 12, ст. 497) та від 10 
вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої вла-
ди»  (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898, № 98, 
ст. 3281) зміни, що додаються.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно 
з переліком, що додається. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2020 р. № 233

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 5 квітня 2014 р. № 85 та від 10 вересня 2014 р. № 442
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 
2014 р. № 85 виключити такі позиції:

«Державне агентство  65************** 65************** 
розвитку молоді 
та громадянського суспільства 
Державне агентство спорту                      107**************       107**************».
2. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади 

Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвер-
дженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442:

1) абзаци п’ятдесят четвертий і п’ятдесят п’ятий розділу ІІ виключити;
2) абзаци восьмий і дев’ятий пункту 8 розділу ІІІ виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2020 р. № 233
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1160 «Деякі питання ді-

яльності Державного агентства спорту» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 6, ст. 277).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1171 «Деякі питання ді-

яльності Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства» (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 381).

3. Пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 37 (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 12, ст. 497).

4. Пункти 2 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 130 (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 20, ст. 764).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 березня 2020 р. № 234 
Київ

Про скасування постанови Кабінету Міністрів України  
від 3 березня 2020 р. № 187

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Скасувати як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 3 берез-

ня 2020 р. № 187 «Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств, 
установ та організацій до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту».

У зв’язку з цим відновити дію актів Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що до-
дається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
 від 25 березня 2020 р. № 234

ПЕРЕЛІК 
актів Кабінету Міністрів України, дію яких відновлено

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 902 «Про від-
несення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та 
спорту» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 91, ст. 3352).

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2014 р. № 159 «Про лік-
відацію Державного концерну «Спортивні арени України» (Офіційний вісник України, 2014 
р., № 46, ст. 1212).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 580 «Про внесення 
змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 902» 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2307).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 березня 2020 р. № 235 
Київ

Про внесення зміни до Порядку розпорядження майном, 
конфіскованим за рішенням суду і переданим органам 

державної виконавчої служби
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і 

переданим органам державної виконавчої служби, затверджений постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 
1371), доповнивши його пунктом 51 такого змісту:

«51. Водонепроникні лабораторні костюми, рукавички медичні нестерильні неталькова-
ні нітрилові, рукавички неопудрені з нітрилу, рукавички з інших полімерних матеріалів, ха-
лати ізоляційні медичні одноразові, маски медичні, окуляри захисні, щитки захисні, респі-
ратори класу захисту не нижче FFP2, конфісковані в установленому порядку, безоплатно 
передаються до  закладів охорони здоров’я.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 березня 2020 р. № 236 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті Національній академії  

наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів 
наукових досліджень

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Наці-

ональній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових дослі-
джень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 641 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2300), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 25 березня 2020 р. № 236

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
Національній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових 

досліджень
1. Підпункт 2 пункту 3 виключити.
2. Пункт 5 виключити.

3. Абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:
«8. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 3 цьо-

го Порядку, здійснюються витрати на придбання та модернізацію наукового обладнання з 
метою виконання суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності, визначеними пункта-
ми  4 і 6 цього Порядку, досліджень і розробок за бюджетною програмою.».

4. В абзаці першому пункту 9 слово і цифри «підпунктами 2—4» замінити словами і 
цифрами «підпунктами 3 і 4».

5. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Перелік досліджень і розробок із зазначенням строків їх виконання, обсягів фінан-

сування, а також виконавців за напрямами, визначеними підпунктами 1, 3 і 4 пункту 3 цьо-
го Порядку, затверджується Академією і розміщується на її офіційному веб-сайті протягом 
п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2020 р. № 237 
Київ

Про внесення змін до норм харчування військовослужбовців 
Збройних Сил та інших військових формувань 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести такі зміни до приміток до норми № 1 — загальновійськова 
норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, за-

тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 (Офіційний ві-
сник України, 2002 p., № 14, ст. 739; 2016 р., № 60, ст. 2063; 2018 р., № 39, ст. 1372, № 88, ст. 2920):

пункт 1 доповнити підпунктом «т» такого змісту:
«т) військовослужбовці, працівники органів військового управління, військових частин, 

військових навчальних закладів, установ, організацій Збройних Сил, які залучені до ціло-
добового виконання завдань на період встановленого Кабінетом Міністрів України каран-
тину або у зв’язку з карантином перебувають в ізоляції (на лікуванні) у військових части-
нах, військових навчальних закладах, установах, організаціях Збройних Сил.»;

підпункт «й» пункту 3 доповнити абзацом такого змісту:
«військовослужбовцям, працівникам органів військового управління, військових час-

тин, військових навчальних закладів, установ, організацій Збройних Сил, які залучені до 
цілодобового виконання завдань на період встановленого Кабінетом Міністрів України ка-
рантину або у зв’язку з карантином перебувають в ізоляції (на лікуванні) у військових час-
тинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях Збройних Сил.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 березня 2020 р. № 238 
Київ

Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів 
виконавчої влади

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Перейменувати Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та 

інформаційної політики.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2020 р. № 238

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання 
затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, 
 ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 3, ст. 143, № 12, ст. 497, № 20, ст. 764):

1) позицію
«МКМС 575 ************ 571 ************

180 ************** 180 **************»
замінити такою позицією:

«Міністерство культури 
та інформаційної політикa»

383 ************ 379 ************
353 *************** 349 ***************
220 ************** 220 **************»;

2) позицію
«Державне агентство 
розвитку туризму

30 ************** 30 **************»

замінити такою позицією:
«Державне агентство розви-
тку туризму

30 *************** 30 ***************»;

3) виноску додатка «**************» викласти в такій редакції:
«************** З 1 червня 2020 року.»;
4) доповнити додаток виноскою «***************» такого змісту:
«*************** З 1 квітня 2020 року.».
2. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади 

Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвер-
дженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимі-
зацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):

1) абзац п’ятий розділу І викласти в такій редакції:
«Міністерство культури та інформаційної політики України»;
2) абзац перший пункту 8 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«8) через Міністра культури та інформаційної політики України:».
3. У пункті 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647 «Деякі питання реа-
лізації комплексної реформи державного управління» (Офіційний вісник України, 2017 
р., № 70, ст. 2120; 2019 р., № 22, ст. 766, № 54, ст. 1882, № 100, ст. 3366; 2020 р., № 10, 
ст. 394), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 берез-
ня 2020 р. № 212:

1) абзац шостий викласти в такій редакції:
«Міністерства культури та інформаційної політики — 88 посад;»;
2) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
«Міністерства молоді та спорту — 20 посад;».
У зв’язку з цим абзаци сьомий — двадцять другий вважати відповідно абзацами вось-

мим — двадцять третім.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 березня 2020 р. № 231 
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України щодо діяльності Міністерства культури  

та інформаційної політики
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Зупинити дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 

1185 «Про затвердження положень про деякі центральні органи виконавчої влади у сфе-
рі культури та внесення змін до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту 
України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 739).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2020 р. № 231

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885 «Деякі питання 
діяльності Міністерства культури, молоді та спорту» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 
88, ст. 2942; 2020 р., № 19, ст. 739):

1) у назві постанови слова «Міністерства культури, молоді та спорту» замінити слова-
ми «Міністерства культури та інформаційної політики»;

у пунктах 1 та 3 слова «Міністерство культури, молоді та спорту України» замінити сло-
вами «Міністерство культури та інформаційної політики України»;

2) у Положенні про Міністерство культури, молоді та спорту України, затвердженому 
зазначеною постановою:

у назві Положення слова «Міністерство культури, молоді та спорту України» замінити 
словами «Міністерство культури та інформаційної політики України»;

у пункті 1:
в абзаці першому слова «Міністерство культури, молоді та спорту України (МКМС)» за-

мінити словами «Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)»;
в абзаці другому слова «фізичної культури і спорту, національно-патріотичного вихо-

вання,» та «у молодіжній сфері,» виключити;
абзац четвертий виключити;
у пункті 3:
абзаци восьмий — десятий підпункту 1 виключити;
підпункт 4 виключити;
у пункті 4:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах культури та мистецтв, інфор-

маційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державної мовної політики, охо-
рони культурної спадщини, популяризації України в світі, міжнаціональних відносин, ре-
лігії та захисту прав національних меншин в Україні, державного іномовлення, вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей, музейної справи, кінематографії, відновлен-
ня та збереження національної пам’яті;»;

у підпункті 8 слова «фізичної культури і спорту, національно-патріотичного вихован-
ня,» та «, молодіжній сфері» виключити;

у підпункті 156 слова «національно-патріотичного виховання, молоді, популяризацію 
здорового способу життя, фізичної культури і спорту» виключити;

підпункти 180—184, 186, 187, 189—241 виключити;
підпункти 5—10 пункту 6 виключити;
у підпункті 1 пункту 10 слова «, є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, 

що впливають на результати офіційних спортивних змагань» виключити;
у тексті Положення слово «МКМС» замінити словом «МКІП».
2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1419 «Деякі пи-

тання управління Міністерством культури, молоді та спорту об’єктами державної влас-
ності»:

1) у назві та тексті розпорядження слова «Міністерство культури, молоді та спорту» в 
усіх відмінках замінити словами «Міністерство культури та інформаційної політики» у від-
повідному відмінку;

2) у назві додатка до розпорядження слово «МКМС» замінити словом «МКІП».
3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 53 «Деякі питан-

ня управління Міністерством культури, молоді та спорту об’єктами державної власності»:
1) у назві та тексті розпорядження слова «Міністерство культури, молоді та спорту» в 

усіх відмінках замінити словами «Міністерство культури та інформаційної політики» у від-
повідному відмінку;

2) у назві додатка до розпорядження слово «МКМС» замінити словом «МКІП».
4. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. 
№ 132 «Про передачу цілісних майнових комплексів державних установ до сфери 

управління Міністерства культури, молоді та спорту»:
1) у назві та тексті розпорядження слова «Міністерства культури, молоді та спорту» за-

мінити словами «Міністерства культури та інформаційної політики»;
2) у назві додатка до розпорядження слова «Міністерства культури, молоді та спорту» 

замінити словом «МКІП».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 березня 2020 р. № 232 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку державної 
реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекцій-

них засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р.  
№ 908 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1949; 2018 р., № 25, ст. 901), замі-
нивши слова «цим Порядком» словами «порядками дослідження специфічної активності, 
безпечності, якості (ефективності) засобів та їх випробування на практиці».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 березня 2020 р. № 233 
Київ

Деякі питання Державного агентства спорту і Державного 
агентства розвитку молоді та громадянського суспільства

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ліквідувати Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді та гро-

мадянського суспільства.
2. Установити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить один місяць. 
3. Утворити комісії з ліквідації Державного агентства спорту і Державного агентства роз-

витку молоді та громадянського суспільства. 
Затвердити головою комісії з ліквідації Державного агентства спорту та комісії з ліквіда-

ції Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства директора депар-
таменту економіки та фінансів у сфері спорту Міністерства культури, молоді та спорту Му-
зику Юрія Леонідовича.

4. Голові комісій:
затвердити їх персональний склад; 
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державного агентства спорту і 

Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства;
поінформувати у двомісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведе-

ної роботи.
5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі пи-

тання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних орга-

ВІДОМОСТІ
про народного депутата України,

обраного на проміжних виборах народного депутата 
України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому 
окрузі № 179

Світлична Юлія Олександрівна, 1984 року народжен-
ня, освіта вища, виконавчий директор, громадська орга-
нізація «Єдність та розвиток», проживає в місті Харкові, 
безпартійнa, самовисування, обрана в одномандатному 
виборчому окрузі № 179.

ЦВК ПОВІДОМЛЯЄ
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яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною 
характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах, за умови 
перевезення людей у засобах індивідуального захисту, а також дотримання відповідних сані-
тарних та протиепідемічних заходів;

заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у при-
міському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, та реалізацію 
власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі переве-
зення;»;

у підпунктах 5 і 6 слова і цифри «до 3 квітня 2020 р.» замінити словами і цифрами «до 
24 квітня 2020 р.».

2. В абзаці першому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 23 
березня 2020 р. № 228 «Питання перевезень авіаційним транспортом» слова і цифри «до 3 
квітня 2020 р.» замінити словами і цифрами «до 24 квітня 2020 р.».

3. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287 «Про 
тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2» — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
16 березня 2020 р. № 290, слова і цифри «до 3 квітня 2020 р.» замінити словами і цифра-
ми «до 24 квітня 2020 р.».

4. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 
291 «Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану 
територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2» слова і цифри «до 3 квітня 2020 р.» замінити словами і циф-
рами «до 24 квітня 2020 р.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 березня 2020 р. № 240 
Київ

Про запобігання поширенню на атомних електростанціях 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2
З метою недопущення можливих порушень в роботі атомних електростанцій та запобі-

гання поширенню серед персоналу електростанцій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і з урахуванням рішення Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Мі-
ністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити з 26 березня до 24 квітня 2020 р. на всій території атомних електростан-
цій державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 
та міст-супутників, у яких проживає та розміщується персонал атомних електростанцій, ка-
рантин, заборонивши залучення до робіт персоналу з ознаками респіраторних захворювань 
і проведення всіх масових заходів та обмеживши в’їзд населення в міста-супутники та ви-
їзд з них.

2. Забезпечити:
1) Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій обласним державним адміні-

страціям, державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енер-
гоатом» разом з відповідними органами місцевого самоврядування: 

організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї 
постанови; 

подання щодня Міністерству енергетики та захисту довкілля інформації про здійснення 
заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, для її узагальнення, надіслання Міністерству охорони здоров’я 
та інформування Кабінету Міністрів України; 

2) державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енерго-
атом» вжиття додаткових заходів щодо  своєчасного і повного проведення профілактичних 
і протиепідемічних заходів та встановлення посиленого санітарно-пропускного режиму для 
всього персоналу атомних електростанцій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр-н Грачов Сергій Вікторович, відома адреса реєстрації та проживання: Україна, Луганська область, м. Красний 
Луч, вул. Перекопська, буд. 37, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися «30» бе-
резня 2020 року о «10.00» год. до Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених 
в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора за адресою: Україна, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 26-
а, каб. № 703 для допиту у якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 12014130580000927 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3, 
ст. 248, ст. 349, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 

України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, 
на нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку 
неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бу-
ти застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Прокурор у провадженні                                                                 М. Клименко
23 березня 2020 року

Розшукуються спадкоємці померлої 15 червня 2004 року Су-
дак Марії Пилипівни, що проживала в смт Миколаївка Петриків-
ського району Дніпропетровської області, вул. Центральна, буд. 
138. Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох тижнів з 
дня опублікування даного оголошення до Петриківської дер-
жавної нотаріальної контори за адресою: смт Петриківка Петри-
ківського району Дніпропетровської області, проспект Петра 
Калнишевського, буд. 71, тел. 0972283396, державний нотаріус 
Могильна Людмила Григорівна.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу 
Подкуйко Т. В. повідомляє про відкриття спадщини після померлої 
10.01.2020 року Радченко Світлани Василівни, 1968 року народжен-
ня, яка на день смерті проживала за адресою: м. Харків, вул. Бучми 
(колишня назва вул. Уборевіча), буд. № 32А, квартира № 10.

Розшукуються спадкоємці померлої Радченко Світлани Василів-
ни: Радченко Василь Тихонович (батько померлої) та інші спадко-
ємці, яким необхідно з’явитись до приватного нотаріуса Харківсько-
го міського нотаріального округу Харківської області Подкуйко Т. В. 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 82, офіс 3. Тел (057) 700-62-09; 
(050) 565-99-65 в термін до 10 липня 2020 року.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL3N017569-GL3N017583 (15 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

15.04.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
46861-asset-sell-id-272742

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Лактіонова Михайла Марковича, 03 лютого 1963 
року народження, уродженця та проживаючого за адре-
сою місто Алчевськ Луганської області вулиця Станіслав-
ського, буд. №1, кв.№84, у судове засідання, яке відбу-
деться 30 березня 2020 року об 11 год. 00 хв. в залі су-
дових засідань Тернопільського міськрайонного суду за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М.М. у судо-
ве засідання, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження. 

Суддя Л. Базан

Київський районний суд м. Полтави 
викликає Порохню Євгена Олексійови-
ча, 03.07.1994 р.н., (останнє відоме міс-
це проживання м. Полтава, вул. Зінь-
ківська, 44), як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному про-
вадженню №552/3764/19 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального право-
порушення передбаченого ч. 1 ст. 408, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засі-
дання відбудеться 02 квітня 2020 ро-
ку о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду 
за адресою: м. Полтава, пров. Хороль-
ський, 6, каб №19, зал судових засідань 
№8. (каб. 19). У разі неявки справу буде 
розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя О. С. Калько

Обвинувачений Соколов Володи-
мир Миколайович, 01.11.1959 року на-
родження, відповідно до ст. ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається на 
14 год. 30 хв. 01 квітня 2020 року до 
Хмельницького міськрайонного суду 
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. 411, суддя Трембач О. Л., 
тел. 0(382) 70-27-54 для проведення 
судового засідання у кримінальному 
провадженні № 22017240000000004 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені у ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття на виклик передба-
чені у ст. 139 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська пе-
ребуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/73/20) за 
обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олек-
сандровича, 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 Васи-
льовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК 
України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександро-
вич, Гурєєв Олександр Васильович, викликаються в судове засідання на 01 квіт-
ня 2020 року на 15:30 годину у приміщення Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-6, каб. № 23. 
Справа розглядається під головуванням судді Білик І. А.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 березня 2020 р. № 239 
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2020 р. № 239

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 8) — із змінами, внесе-
ними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215:

1) у пункті 1 слова і цифри «до 3 квітня 2020 р.» замінити словами і цифрами «до 24 квіт-
ня 2020 р.»;

2) у пункті 2:
у підпунктах 1 і 2 слова і цифри «до 3 квітня 2020 р.» замінити словами і цифрами «до 

24 квітня 2020 р.»;
підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3) до 24 квітня 2020 р. роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання від-

відувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговель-
но-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів 
культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та ви-
робами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та аг-
рохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку за умови забезпечення від-
повідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних са-
нітарних та протиепідемічних заходів;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринар-
ної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та 
ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових опе-
рацій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 
об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індиві-
дуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із за-
стосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу 
засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протие-
підемічних заходів;

4) до 24 квітня 2020 р.:
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у примісь-

кому, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім перевезення:
- легковими автомобілями;
- службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підпри-

ємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких переве-
зень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за 
маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання відпо-
відних санітарних та протиепідемічних заходів;

- в одному міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспортно-
му засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, кількос-
ті пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбаче-
них технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних доку-
ментах, за умови перевезення людей у засобах індивідуального захисту, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, крім перевезень автомобільними тран-
спортними засобами, передбаченими в абзаці четвертому цього підпункту;

- в одному транспортному засобі та автобусах, які виконують регулярні пасажирські пере-
везення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, кількості пасажирів, 
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