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ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 27 березня 2020 року
USD 28.1381 EUR 30.8633 RUB 3.6186 / AU 45837.25 AG 409.09 PT 20727.09 PD 64737.05

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

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін  

до Податкового кодексу України  
щодо упорядкування розміру ставки рентної 

плати за користування надрами  
для видобування бурштину

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

2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 252.20 статті 252 слово і цифри «бурштин 25,00» замінити словом 

і цифрами «бурштин 10,00».
2. Підрозділ 91 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 3 тако-

го змісту:
«3. Тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для 

видобування бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу:
до 31 грудня 2020 року включно — у розмірі 5 відсотків;
до 31 грудня 2021 року включно — у розмірі 8 відсотків».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чиннос-

ті цим Законом:
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
4 лютого 2020 року
№ 490-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про схвалення рішення  

Президента України  
про допуск підрозділів збройних сил інших 
держав на територію України у 2020 році 

для участі у багатонаціональних навчаннях
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших 

держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональному на-
вчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському на-
вчанні «Репід Трайдент — 2020», українсько-молдовському навчанні «Південь – 
2020», українсько-американському навчанні «Сі Бриз - 2020», українсько-румун-
ському навчанні «Ріверайн — 2020»  та українсько-британському навчанні «Ворі-
ер Вотчер — 2020» схвалити.

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

м. Київ
4 березня 2020 року
№ 521-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу VI  

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про національну безпеку України» 

щодо набрання чинності положеннями 
стосовно Головнокомандувача  

Збройних Сил України, Генерального штабу 
Збройних Сил України, видів  
і окремих родів військ (сил)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У підпунктах 2 і 3 пункту 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положен-

ня» Закону України «Про національну безпеку України» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2018 р., № 31, ст. 241) слова і цифри «з 1 січня 2021 року» замінити 
словами і цифрами «з 27 березня 2020 року».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
4 березня 2020 року
№ 522-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Рамкового договору  

між Урядом України  
та Урядом Французької Республіки  

щодо офіційної підтримки посилення 
морської безпеки та охорони України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Рамковий договір між Урядом України та Урядом Французької Республіки що-

до офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України, вчине-
ний 19 листопада 2019 року в м. Парижі, який набирає чинності з дати отриман-
ня останнього письмового повідомлення, переданого дипломатичними каналами, 
про завершення кожною Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних 
для набрання чинності зазначеним Рамковим договором, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
4 березня 2020 року 
№ 523-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки  
і оборони України від 24 березня 2020 року 

«Про звіт щодо результатів проведення 
оборонного огляду Міністерством оборони 

України»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 бе-

резня 2020 року «Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Мі-
ністерством оборони України» (додається).

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

м. Київ
24 березня 2020 року
№ 106/2020

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 24 березня 2020 року 
№ 106/2020

РІШЕННЯ 
Ради національної безпеки і оборони України

від 24 березня 2020 року
Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством обо-

рони України
Розглянувши звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністер-

ством оборони України, схвалений Кабінетом Міністрів України, та відповідно до 
частини сьомої статті 27 Закону України «Про національну безпеку України» Рада 
національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Затвердити звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністер-
ством оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України  
О. ДАНІЛОВ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміну у складі Ради національної 

безпеки і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 ро-

ку № 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, 
внесеними 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 
березня 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 жов-
тня 2019 року № 752, від 21 листопада 2019 року № 862, від 12 лютого 2020 ро-
ку № 52, від 13 березня 2020 року № 80 та від 19 березня 2020 року № 99) затвер-
дити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України ВЕНЕ-
ДІКТОВУ Ірину Валентинівну — Генерального прокурора.

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

м. Київ
24 березня 2020 року
№107/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 березня 2020 р. № 286-р 
Київ

Про евакуацію громадян України  
та членів їх сімей із зони спалаху гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, в Італійській 

Республіці
1. Міністерству інфраструктури разом з Міністерством охорони здоров’я, Мі-

ністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ забезпечити 
невідкладну евакуацію громадян України та членів їх сімей в Україну із зони спа-
лаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2,  в Італійській Республіці.

2. Державній митній службі забезпечити оперативне митне оформлення ванта-
жу членів екіпажу та пасажирів повітряного судна, що виконуватиме рейс для за-
безпечення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони спалаху гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Іта-
лійській Республіці, а Адміністрації Державної прикордонної служби — першо-
чергове здійснення контролю під час перетинання державного кордону.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 березня 2020 р. № 287-р 
Київ

Про тимчасове обмеження перетинання 
державного кордону, спрямоване  

на запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2 
1. Тимчасово закрити з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 

р. пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнарод-
них пасажирських перевезень, крім здійснення перевезень осіб з метою забез-
печення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних 
зобов’язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

2. Тимчасово заборонити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 
р. перетинання державного кордону на в’їзд в Україну для іноземців та осіб без 
громадянства, крім тих, що мають право на постійне або тимчасове проживання 
в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних ди-
пломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, 
представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Укра-
їні, та членів їх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспорт-
них засобів, членів екіпажів. В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без 
громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

3. Міністерству закордонних справ довести до відома іноземних дипломатич-
них представництв в Україні, а також закордонних дипломатичних установ Украї-
ни інформацію про тимчасове обмеження перетинання державного кордону від-
повідно до цього розпорядження.

4. Міністерству охорони здоров’я разом з Адміністрацією Державної прикор-
донної служби до 3 квітня 2020 р. внести в установленому порядку на розгляд Ка-
бінету Міністрів України пропозиції щодо необхідності продовження тимчасового 
обмеження перетинання державного кордону.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 298-р 
Київ

Про звільнення Рабчинської Л. С.  
з посади заступника Міністра цифрової 

трансформації України
Звільнити Рабчинську Людмилу Сергіївну з посади заступника Міністра циф-

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 299-р 
Київ

Про звільнення Шелеста О. В.  
з посади заступника Міністра цифрової 

трансформації України
Звільнити Шелеста Олександра Володимировича з посади заступника Міністра 

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 318-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного  
фонду державного бюджету

1. Виділити Міністерству внутрішніх справ 70 млн. гривень, зокрема Держав-
ній службі з надзвичайних ситуацій — 33,2 млн. гривень, Адміністрації Держав-
ної прикордонної служби — 9 млн. гривень, Національній поліції — 16 млн. гри-
вень, Національній гвардії — 11 млн. гривень, Апарату Міністерства внутрішніх 
справ — 0,8 млн. гривень, для забезпечення їх засобами індивідуального захисту 
під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії поширенню гострої рес-
піраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на тери-
торії України.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резерв-
ного фонду державного бюджету.

2. Міністерству внутрішніх справ:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних із здійсненням заходів, передбачених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 30 липня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт 
про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 березня 2020 р. № 338-р 
Київ

Про переведення єдиної державної системи 
цивільного захисту у режим надзвичайної 

ситуації
1. З урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації 
охорони здоров’я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемі-
єю, з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 
характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення та відповідно до статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного 
захисту України установити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій 
території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року.

2. Призначити заступника Міністра охорони здоров’я — головного державного са-
нітарного лікаря України керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширен-
ням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2 (далі — надзвичайна ситуація).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській державним адміністраціям за участю підприємств, установ та органі-
зацій незалежно від форми власності:

здійснити заходи у межах та обсягах, що необхідні для  ліквідації наслідків над-
звичайної ситуації;

інформувати про стан виконання заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації Міністерство охорони здоров’я.

4. Координацію заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації покласти на 
Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +11 +16 Черкаська 0 +5 +11 +16

Житомирська 0 +5 +10 +15 Кіровоградська 0 +5 +12 +17
Чернігівська 0 +5 +11 +16 Полтавська 0 +5 +11 +16
Сумська 0 +5 +11 +16 Дніпропетровська 0 +5 +12 +17
Закарпатська -2 +3 +11 +16 Одеська +2 +7 +12 +17
Рівненська -2 +3 +10 +15 Миколаївська +1 +6 +12 +17
Львівська -2 +3 +10 +15 Херсонська +1 +6 +11 +16
Івано-Франківська 2 -3 +9 +14 Запорізька +1 +6 +11 +16
Волинська -2 +3 +10 +15 Харківська 0 +5 +11 +16
Хмельницька -1 +4 +11 +16 Донецька +1 +6 +11 +16
Чернівецька -2 +3 +12 +17 Луганська 0 +5 +11 +16
Тернопільська -2 +3 +10 +15 Крим +2 +7 +10 +15
Вінницька 0 +5 +11 +16 Київ +2 +4  +13 +15

Укргiдрометцентр

27 Лютого 2020 о 17:49 на офіційному сайті дер-
жавного підприємства СЕТАМ було опубліковано  
інформацію стосовно продажу нерухомого майна:

— лот № 409618, ІПОТЕКА: Комплекс передпро-
дажної підготовки авто літ.А-2, площею 2587.9 кв.м., 
сходи літ.а, а1, а4, навіс літ. А1, вхід у підвал літ.а2, 
приямок літ.а3, будка охорони (тимчасова) літ.Б, під-
пірна стіна №1,2, огорожа №3, мостіння І,ІІ, за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Космічна, 27 Д;

— лот № 409626, ІПОТЕКА: Будівля автосало-
ну, станція тех. обслуговування, побутові і складські 
приміщення літ. А пл. 1259.0 кв.м., будівля автомий-
ки літ. Б пл. 83.2 кв.м., склад літ. В пл. 291.5 кв.м., 
склад літ. Г пл. 116.9 кв.м., за адресою: м. Чернівці, 
вул. Головна, 265 Н.

Реалізація майна відбувається в рамках виконав-
чого провадження № 59654419.

16 березня 2020 року Верховним судом України 
було зупинено виконання рішень судів, на підставі 
яких відкрито виконавче провадження № 59654419.

Зазначені рішення офіційно направлені в СЕТАМ 
та приватному виконавцю.

Розшукуються спадкоємці 
ШАРАПОВА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА, 

11 січня 1932 року народження, померлого 09 
серпня 2019 року, який проживав: місто Харків, про-
спект Перемоги, будинок 57 Г, квартира 22.

Прохання до спадкоємців з’явитися до нота-
ріальної контори за адресою: 61153, м. Харків, 
просп. Ювілейний, буд. 56, оф. 312, протягом міся-
ця від публікації оголошення. Тел. +380572623023, 
+380577516435. Нотаріус С.З. Мітякіна. 

У зв’язку з відкриттям спадкової справи після 
смерті Бубнова Володимира Олександровича, по-
мерлого 11 листопада 2019 року, що проживав; міс-
то Харків, Салтівське шосе, будинок № 240, квартира 
№ 179, розшукуються спадкоємці за законом.

Прохання до спадкоємців протягом шести місяців 
з часу відкриття спадщини (до 11 травня 2020 року 
включно) звернутися за адресою: вулиця Валенти-
нівська, буд. 37/128, місто Харків, 61121. Тел. +380-
577312202, +380503014603. Нотаріус Олена Левко-
вець.

Відкрилася спадщина після смерті 

ПІДГОРНОГО Олександра Дмитровича,

померлого 30 листопада 2019 року. Спадкоєм-

ців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Дні-

провського міського нотаріального округу Царін-

ної Надії Іванівни за адресою: м. Дніпро, пр. Гага-

ріна, буд. 123, прим. 4, контактний тел.: (056) 776-

89-65.

Втрачені документи: судновий білет, акт огляду мало-
го судна та технічний формуляр малого судна на човен 
«Прогресс 4» бортовий номер УКА 725К, виданий на Го-
реліка Леоніда Олеговича, 

вважати недійсними.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 ро-
ку народження та Очеретька Ігоря Валерійови-
ча, 09.08.1970 року народження в судове засідан-
ня у кримінальному провадженні № 1-кп/331/6/2020 
за обвинуваченням Федотова Михайла Вікторови-
ча, Очеретька Ігоря Валерійовича у скоєнні кримі-
нальних правопорушень, передбачених  ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 
06.04.2020 року о 09 годині 00 хвилин в приміщен-
ні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1. 

Суддя Стратій Є.В.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: 1. GL2N017567

2. GL48N017551
Короткий опис активів (майна) в лоті: 1. Портфель, що складається з прав вимоги за 5 кредитними договорами та дебі-

торська заборгованість у кількості 1 од.
2. Автомобіль Volkswagen Caddy, 2008 р.в. та майнові права за дебіторською за-
боргованістю на пристрої E-Token

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

1. 13.04.2020 р.
2. 14.04.2020 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: 1. http://torgi.fg.gov.ua/215390
2. http://torgi.fg.gov.ua/215387

Хмельницьке обласне територіальне відділення Анти-

монопольного комітету України повідомляє, що адміні-

стративною колегією відділення 17 січня 2020 року роз-

порядженням №72/1-рп/к розпочато розгляд справи 

№72/01-20 відносно ТОВ «БІОЕКОПРОДУКТ» (ідентифіка-

ційний код — 41597467) та ТОВ «АГРОБІОТЕХ» (ідентифі-

каційний код — 36475387).

Хмельницьке обласне територіальне відділення Анти-

монопольного комітету України повідомляє, що адміні-

стративною колегією відділення 31 січня 2020 року, 7 лю-

того 2020 року розпорядженнями №72/6-рп/к, №72/9-рп/к 

розпочато розгляд справ №72/06-20, №72/09-20  відносно 

ТОВ «МАРІ ФУДС» (ідентифікаційний код — 41644375) та 

ТОВ «Торгова компанія «Світ продуктів» (ідентифікацій-

ний код — 39787081).

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як обвинува-
ченого Береста Валерія Григоровича, який мешкав за адресою: м. 
Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по кримінальному провадженню 
щодо Береста В. Г. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Судові засідання відбудуться 02 квітня 2020 року о 09-30 годині 
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-
А, кабінет № 24. Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки до суду без поважних причин оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за наявни-
ми матеріалами справи. 

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Втрачений атестат про 
повну загальну середню 
освіту на ім’я Савченко Юлії 
Сергіївни, про закінчення в 
1996 році Покотилівської за-
гальноосвітньої школи №1 
І-ІІІ ступеню, серія ОВ АВ, 
виданий 21.06.1996 р., 

вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: G3N017552- G3N017553, G32N017554- G32N017566
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Пам’ятні та ювілейні медалі, що складають певну 
колекційну цінність, в кількості 15 лотів

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

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

08.04.2020

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/160- 
at-rodovid-bank/46863-asset-sell-id-272766

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: GL3N017520-017530 (4 лота)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 10.04.2020

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /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/46832-asset-sell-id-272618

Донецький апеляційний суд у м. Бахмуті повідомляє, що розгляд 
апеляційних скарг захисника Кузьміна С.В., діючого в інтересах об-
винуваченого Федяніна М.С. та обвинуваченого Федяніна М.С. на ви-
рок Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 11 
грудня 2019 року, у кримінальному провадженні внесеному у ЄРДР за 
№22017050000000124 від 27.03.2017 року за ч. 2 ст. 258-5 КК Украї-
ни стосовно Федяніна Максима Сергійовича, 26 липня 1977 року наро-
дження, який мешкає за адресою: м. Макіївка, мікрорайон Зелений, бу-
динок 12, квартира 175, призначений на 15 квітня 2020 року о 14 годині.

Обвинуваченого Федяніна М.С. просимо з’явитися у судове засідання 
на зазначену дату за адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10

Суддя О.Г. Стародуб

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 309-р 
Київ

Про продовження виконання обов’язків державного 
секретаря

У зв’язку з перейменуванням Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупо-
ваних територій та внутрішньо переміщених осіб України вважати Дараган Людми-
лу Віталіївну такою, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Мініс-
терства у справах ветеранів України з урахуванням часу призначення на посаду згідно 
з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 131.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 310-р 
Київ

Про призначення Котика Є. Д. першим заступником 
Міністра соціальної політики України 

Призначити Котика Євгена Дмитровича першим заступником Міністра соціальної 
політики України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Обвинувачений Жандаров Павло Сер-
гійович, 19.02.1991 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, По-
кровський (Красноармійський) район, с. 
Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25 у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання 
в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 02.04.2020 ро-
ку о 10-30 год., 16.04.2020 року об 11-
00 год., 29.04.2020 року о 09-00 год. до 
Якимівського районного суду Запорізької 
області (Запорізька область,смт. Якимів-
ка, вул. Пушкіна, 25 тел.(06131)6-13-20)), 
для участі у судовому засіданні як обви-
нувачений.

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

Суддя Нестеренко Т.В.

Костянтинівський міськрайонний суд 
Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/1930/17 за обвинува-
ченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 
2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозо-
ва В.В. за ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 
191 КК України за відсутності обвинува-
ченого (іn аbsеntіа) в порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачені: 
Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 
р.н., останнє відоме місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов 
Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, ви-
кликаються до суду на 09.00 год. 03 квіт-
ня 2020 року (корп. № 2, каб. №18), для 
участі у судовому засіданні. 

Суддя А.І. Міросєді

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Доне-
цької області (87505, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Пе-
ремоги 6) у складі головуючої судді Мельник І.Г., суддів Вай-
новського А.М., Копилової Л.В. розглядає кримінальне прова-
дження за № 22017050000000276 відносно Аграновича Олек-
сандра Володимировича, 29.10.1967 року народження, який 
обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-
3 ч.1 КК України.

Обвинувачений Агранович Олександр Володимирович, 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, місто 
Костянтинівка, вулиця Артемівська, 295 викликається на 02 
квітня 2020 року об 11-30 год., до суду для участі у розгляді 
справи. У випадку неможливості прибуття обвинувачений по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність, на підставі документів, які є 
в матеріалах справи.

Головуючий суддя Мельник І.Г.

ОГОЛОШЕННЯ    ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 311-р 
Київ

Про призначення Макар’яна Д. Б.заступником 
Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України   
Призначити Макар’яна Давида Борисовича заступником Міністра з питань реінте-

грації тимчасово окупованих територій України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 312-р 
Київ

Про призначення Мельника О. В.  заступником 
Міністра фінансів України 

Призначити Мельника Олега Володимировича заступником Міністра фінансів 
України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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