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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей 
у податковому законодавстві

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети-

лового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пально-
го» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) у назві слова «та пального» замінити словами «рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, та пального»;

2) абзац перший преамбули після слів «тютюновими виробами» доповнити слова-
ми «рідинами, що використовуються в електронних сигаретах»;

3) у статті 1:
в абзаці чотирнадцятому:
після слів «для тютюнових виробів» доповнити словами «рідин, що використову-

ються в електронних сигаретах»;
після слів «реєстраторами розрахункових операцій» доповнити словами «про-

грамними реєстраторами розрахункових операцій»;
слова «виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити 

словами «виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах»;

в абзаці шістнадцятому слова «алкогольними напоями та тютюновими виробами» 
замінити словами «алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що 
використовуються в електронних сигаретах»;

в абзаці дев’ятнадцятому слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» за-
мінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використову-
ються в електронних сигаретах»;

доповнити абзацом такого змісту:
«Термін «рідини, що використовуються в електронних сигаретах» вживається в 

цьому Законі у значенні, наведеному в Податковому кодексі України«;
4) у статті 2:
у назві слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами «ал-

когольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах»;

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«Виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюєть-

ся суб’єктами господарювання незалежно від форми власності за умови одержан-
ня ліцензії».

У зв’язку з цим частини сьому — двадцять першу вважати відповідно частинами 
восьмою — двадцять другою;

у тексті статті слова «орган доходів і зборів» у всіх відмінках і числах замінити 
словами «податковий орган» у відповідному відмінку і числі;

5) у статті 3:
у назві слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами «ал-

когольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах»;

у частинах першій і третій слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» за-
мінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використову-
ються в електронних сигаретах»;

після частини п’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво рідин, що використову-

ються в електронних сигаретах, копії зазначених документів не подають.
Для отримання ліцензії на право виробництва рідин, що використовуються в елек-

тронних сигаретах, суб’єкт господарювання подає до центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну податкову політику, заяву, до якої додається доку-
мент, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. У такій заяві зазначаються:

найменування суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ (для фізичних осіб — 
суб’єктів господарювання — прізвище, ім’я, по батькові, номер облікової картки 
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в пас-
порті);

адреса місця виробництва рідини, що використовується в електронних сигаре-
тах».

У зв’язку з цим частини шосту — двадцять третю вважати відповідно частинами 
восьмою — двадцять п’ятою;

у частині двадцять п’ятій слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замі-
нити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, і пального»;

у тексті статті слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову та митну політику» у всіх відмінках і числах замінити словами «централь-
ний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» у відповід-
ному відмінку і числі;

6) у статті 4:
у назві слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального» замінити 

словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, і пального»;

частину першу після слів «алкогольних напоїв, тютюнових виробів» доповнити 
словами «рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;

7) у статті 7:
у назві слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами «ал-

когольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах»;

частину третю після слів «тютюнових виробів» доповнити словами «рідин, що ви-
користовуються в електронних сигаретах»;

8) у назві розділу IV слова «алкогольними напоями та тютюновими виробами і 
пальним та зберігання пального» замінити словами «алкогольними напоями, тютю-
новими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, паль-
ним та зберігання пального»;

9) у статті 14:
у частині першій:
перше речення доповнити словами «такого спирту»;
друге речення доповнити словами «таким спиртом»;
третє речення після слів «на право оптової торгівлі» доповнити словами «спир-

том етиловим»;
у частині восьмій:
перше речення виключити;
у другому реченні слова «Дозвіл на відпуск» замінити словом «Відпуск», а слово 

«надається» замінити словом «здійснюється»;
10) у статті 15:
назву після слів «тютюновими виробами» доповнити словами «рідинами, що ви-

користовуються в електронних сигаретах»;
частину першу викласти в такій редакції:
«Імпорт, експорт алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використо-

вуються в електронних сигаретах, здійснюються суб’єктами господарювання (у то-
му числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстрова-
ні постійні представництва) всіх форм власності без наявності ліцензії. Оптова тор-
гівля на території України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, 
що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється за наявності у суб’єктів 
господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через 
свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову 
торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використо-
вуються в електронних сигаретах. Оптова торгівля пальним та зберігання пального 
здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами гос-
подарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм 
власності за наявності ліцензії»;

частину шосту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, — 780 гривень».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим 

— восьмим;
частину тринадцяту після слів «крім виробництва вин виноградних, вин плодово-

ягідних або напоїв медових із виноматеріалів виключно власного виробництва» до-
повнити словами «рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;

частину вісімнадцяту викласти в такій редакції:
«Відвантаження алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використову-

ються в електронних сигаретах, що призначені для реалізації магазинами безмит-
ної торгівлі, здійснюється суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними 
суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представ-
ництва), які отримали ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями або тю-
тюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, 
з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні 
ціни для алкогольних напоїв не застосовуються»;

частину двадцяту після слів «або тютюновими виробами» доповнити словами 
«або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах»;

після частини двадцять другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в елек-

тронних сигаретах, становить 780 гривень на кожне місце торгівлі. Суб’єкти госпо-
дарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, ма-
ють право продавати рідини, що використовуються в електронних сигаретах, без 
отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі такими рідинами».

У зв’язку з цим частини двадцять третю — шістдесят четверту вважати відповідно 
частинами двадцять четвертою — шістдесят п’ятою;

у частині двадцять восьмій слова «алкогольними напоями і тютюновими вироба-
ми» замінити словами «алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, 
що використовуються в електронних сигаретах»;

у частині тридцятій слова «алкогольними напоями і тютюновими виробами» замі-
нити словами «алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що вико-
ристовуються в електронних сигаретах»;

у частині тридцять другій слова «алкогольними напоями і тютюновими виробами» 
замінити словами «алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що ви-
користовуються в електронних сигаретах»;

у частині тридцять четвертій слова «алкогольними напоями, тютюновими виро-
бами» замінити словами «алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, 
що використовуються в електронних сигаретах»;

у частині тридцять шостій:
після слів «алкогольними напоями» доповнити словами «тютюновими виробами, 

рідинами, що використовуються в електронних сигаретах»;
після слів «перелік реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами 

«програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
після слів «номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку 

розрахункових операцій)» доповнити словами «фіскальні номери програмних реє-
страторів розрахункових операцій»;

слова «органах державної фіскальної служби» замінити словами «податкових ор-
ганах»;

частину тридцять сьому виключити;
у частині тридцять восьмій:
слова «алкогольними напоями або» замінити словами «алкогольними напоями, 

тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах»;
після слів «дата виготовлення» доповнити словами «фіскальні номери програм-

них реєстраторів розрахункових операцій»;
частини сорок четверту і сорок п’яту викласти в такій редакції:
«Суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізо-

вується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживан-
ня чи промислової переробки, копії зазначених документів не подають. Такі суб’єкти 
господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного 
споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів та ємностей, що викорис-
товуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження.

Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право оптової або роздрібної 
торгівлі пальним або на зберігання пального податковий орган вносить відповідні ві-
домості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного 
робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії»;

абзаци шостий — восьмий частини сорок дев’ятої викласти в такій редакції:
«рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання (у то-

му числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване 
постійне представництво) алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідина-
ми, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку;

рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання (у 
тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване 
постійне представництво) алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що вико-
ристовуються в електронних сигаретах, поза митним контролем;

порушення вимог статті 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тю-
тюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, особам, які 
не досягли 18 років, або у не визначених для цього місцях»;

частину шістдесят третю викласти в такій редакції:
«Забороняється сплата акцизного податку з алкогольних напоїв, тютюнових ви-

робів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального шляхом вза-
ємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, які не передба-
чають сплату такого акцизного податку коштами»;

у тексті слова «органи доходів і зборів» та «органи державної фіскальної служ-
би» у всіх відмінках і числах замінити словами «податкові органи» у відповідному 
відмінку і числі, а слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує держав-
ну податкову та митну політику» у всіх відмінках замінити словами «центральний ор-
ган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» у відповідному від-
мінку;

11) у назві, частинах другій і дев’ятій статті 152 слова «тютюнових виробів» у всіх 
відмінках замінити словами «тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах» у відповідному відмінку;

12) у назві, абзаці першому частини першої, частинах четвертій і п’ятій статті 153 
слова «тютюнових виробів» у всіх відмінках замінити словами «тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах» у відповідному відмінку;

13) у назві та тексті статті 16 слова «тютюнові вироби» у всіх відмінках замінити 
словами «тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах» 
у відповідному відмінку;

14) у статті 17:
у частині першій слова «алкогольними напоями та тютюновими виробами» замі-

нити словами «алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що вико-
ристовуються в електронних сигаретах»;

у частині другій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без наявнос-

ті ліцензії — 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 20000 гри-
вень».

У зв’язку з цим абзаци другий — двадцять шостий вважати відповідно абзацами 
третім — двадцять сьомим;

в абзаці сьомому слова «алкогольними напоями та тютюновими виробами» замі-
нити словами «алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що ви-
користовуються в електронних сигаретах»;

в абзаці двадцятому слова «спирту етилового» виключити;
абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
«надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або 

реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, 
отриманої відповідно до статті 15 цього Закону, — 500000 гривень»;

у тексті слова «орган доходів і зборів» у всіх відмінках і числах замінити словами 
«податковий орган» у відповідному відмінку і числі;

15) частину сімнадцяту статті 18 після слів «алкогольними напоями або тютюно-
вими виробами» доповнити словами «або рідинами, що використовуються в елек-
тронних сигаретах».

2. У частині першій статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170 із наступними змінами):

підпункт 4 пункту «а» виключити;

пункт «б» доповнити підпунктом 15 такого змісту:
«15) надання податковим органам у строки та в порядку, встановлені Податковим 

кодексом України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах 
оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення, розташованих на території відповідної сільської, селищної, міської ради, 
ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспек-
тивним планом формування територій громад».

3. Розділ V »Прикінцеві положення» Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40,  
ст. 365; 2000 р., № 46, ст. 391) доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11. Першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовува-
ти міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за між-
народними стандартами в електронній формі, є 2020 рік».

4. У Законі України »Про державну підтримку сільського господарства України» 
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами):

1) статтю 2 доповнити пунктами 2.151 і 2.152 такого змісту:
«2.151. Сільськогосподарський товаровиробник — юридична особа незалежно від 

організаційно-правової форми або фізична особа — підприємець, основною діяльніс-
тю якої є виробництво сільськогосподарської продукції та/або розведення, вирощуван-
ня, вилов риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її перероб-
ка на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини 
на давальницьких умовах, а також здійснення операцій з її постачання, причому в та-
кій діяльності питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не 
менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 
послідовних звітних податкових періодів сукупно.

2.152. Сільськогосподарське підприємство — юридична особа, що є сільськогоспо-
дарським товаровиробником у розумінні пункту 2.151 цієї статті»;

2) у статті 161:
у пункті 161.1 слово «товарів» замінити словами «товарів/послуг»;
у пункті 161.2:
слово «товарів» замінити словами «товарів/послуг»;
доповнити абзацами дванадцятим і тринадцятим такого змісту:
«Форма заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як 

отримувача бюджетної дотації встановлюється центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.

Форми рішення про виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України»;

в абзаці першому підпункту 161.3.16 пункту 161.3 цифри «10.80» замінити цифра-
ми «10.89»;

підпункт 161.6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка претендує на отримання державної підтримки, передбаченої цим роз-

ділом, зобов’язана повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну податкову політику, про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного ро-
ку є отримувачами державної підтримки, передбаченої цим розділом, а також про змі-
ни щодо таких пов’язаних осіб».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
5. В частині четвертій статті 15 Закону України «Про виноград та виноградне ви-

но» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214;  
2011 р., № 37, ст. 373) слова «подальшій переробці або» виключити.

6. У Законі України »Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Терміни «розрахунковий документ» та «електронний розрахунковий документ» 

вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України »Про застосуван-
ня реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг»;

2) у частині одинадцятій статті 8:
абзац другий доповнити словами «або відтворити на дисплеї програмного реєстра-

тора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний 
реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу особі здійснювати його зчи-
тування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньо-
му містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий спожи-
вачем абонентський номер чи адресу електронної пошти»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не 

пізніше моменту передачі товару (послуги)».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
3) абзац третій частини першої статті 9 доповнити словами «або відтворений на дис-

плеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому 
встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змо-
гу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим доку-
ментом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний роз-
рахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електро-
нної пошти»;

4) частину восьму статті 10 доповнити словами «або відтворити на дисплеї про-
грамного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встанов-
лений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу спожи-
вачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за 
структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий 
документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти».

7. У Законі України »Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

1) частину першу статті 2 після слів «Господарського кодексу України» доповнити 
словами «Податкового кодексу України«;

2) підпункт «в» пункту 18 частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«в) відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) дер-

жавними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, господарськими товариства-
ми, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими това-
риствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капі-
талах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не 
прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним»;

3) частину п’яту статті 11 після абзацу восьмого доповнити двома новими абзаца-
ми такого змісту:

«Господарські товариства один раз на рік подають до податкового органу розра-
хунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку в порядку та 
строки, встановлені Податковим кодексом України.

Платники частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку несуть 
відповідальність за неподання або несвоєчасне подання до податкових органів розра-
хунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку або за пору-
шення правил нарахування та сплати (перерахування) таких платежів у порядку, перед-
баченому Податковим кодексом України«.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим;
4) статтю 111 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Державні унітарні підприємства та їх об’єднання, визначені цим Законом, пода-

ють до податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів 
на державну частку в порядку та строки, встановлені Податковим кодексом України«;

5) у статтю 16 включити частину восьму такого змісту:
«8. Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями та дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у 
статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також стягнення зазначених 
платежів до бюджету у разі їх несплати здійснюються податковими органами у поряд-
ку, встановленому Податковим кодексом України«;

6) частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
«1. За невиконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів 

з питань управління об’єктами державної власності та податкового законодавства 
до винних осіб застосовуються заходи фінансової, адміністративної, дисциплінарної, 
цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законом».

8. У частині другій статті 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в 
Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536; 2011 р., № 28,  
ст. 253; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова «органів міліції та/або органів доходів і збо-
рів» замінити словами «органів Національної поліції та/або податкових органів, ви-
значених Податковим кодексом України«.
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ДОКУМЕНТИ
9. У Законі України »Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3,  
ст. 11 із наступними змінами):

1) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
«1. Банки під час відкриття рахунків зобов’язані отримувати відомості про платників 

єдиного внеску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — під-
приємців та громадських формувань для підтвердження їх взяття на облік у податко-
вому органі як платників єдиного внеску. Під час відкриття рахунків особам, зазначе-
ним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, відомості про яких не включені до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань, банки зобов’язані вимагати від таких осіб документи, що підтвер-
джують їх взяття на облік у податковому органі як платників єдиного внеску»;

2) у статті 25:
у частині четвертій:
абзац перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«4. Податковий орган у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансо-
ву політику, надсилає в паперовій та/або електронній формі платникам єдиного внеску 
вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску.

Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена за результатами докумен-
тальної перевірки, надсилається (вручається) платнику в порядку, визначеному стат-
тею 42 Податкового кодексу України.

Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена з метою стягнення недоїм-
ки з єдиного внеску у разі його несплати платником у визначені цим Законом строки, 
надсилається податковим органом платнику в паперовій та/або електронній формі у 
порядку, визначеномустаттею 42 Податкового кодексу України».

У зв’язку з цим абзаци другий — дванадцятий вважати відповідно абзацами четвер-
тим — чотирнадцятим;

абзаци сьомий і десятий викласти в такій редакції:
«Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний 

прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 20 
календарних днів з дня отримання скарги на адресу платника єдиного внеску поштою з 
повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Керівник (його заступник 
або уповноважена особа) податкового органу може прийняти рішення про подовжен-
ня строку розгляду скарги платника єдиного внеску понад встановлений строк, але не 
більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника єдиного внеску 
до закінчення 20-денного строку. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платнику єди-
ного внеску не надсилається протягом 20-денного строку або протягом строку, подо-
вженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) податково-
го органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного 
внеску з дня, наступного за останнім днем закінчення строків»;

«У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня отри-
мання вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нара-
хованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адмі-
ністративному чи судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом 
десяти календарних днів з дня отримання узгодженої вимоги, податковий орган над-
силає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби 
узгоджену вимогу про сплату недоїмки в електронній формі»;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Порядок обміну інформацією між податковими органами та органами державної 

виконавчої служби визначається центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну фінансову політику, спільно з центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну право-
ву політику».

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
в абзаці чотирнадцятому слово «дев’ятому» замінити словом «одинадцятому»;
у пункті 2 частини дванадцятої слова «накладається штраф у розмірі суми єдиного 

внеску» замінити словами і цифрами «накладають на банки штраф у розмірі 100 від-
сотків суми єдиного внеску».

10. У пункті 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (Відомості 
Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами):

1) підпункт 2 після цифр і слів «150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при подан-
ні позовної заяви, іншої заяви і скарги» доповнити словами і цифрами «але не більше 
15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;

2) підпункт 3 після цифр і слів «200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при подан-
ні позовної заяви» доповнити словами і цифрами «але не більше 20 розмірів прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб».

11. Абзаци перший і другий пункту 21 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2013 р., № 25, ст. 252; 2014 р., № 41-42, ст. 2028) викласти в такій редакції:

«21. Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом про-
ведення операції Об’єднаних сил, формується і ведеться центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на йо-
го офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антите-
рористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил, ви-
значається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-
алізує державну фінансову політику.

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснен-
ня заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюють-
ся шляхом проведення операції Об’єднаних сил, благодійник — фізична особа по-
дає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку 
у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, 
відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяль-
ності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом од-
ного робочого дня».

12. У Митному тарифі України, встановленому Законом України «Про Митний та-
риф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740):

1) у розділі IV:
цифри і слова:

«2402 10 00 00 - сигари, сигари з відріза-
ними кінцями та сигарили, 
з вмістом тютюну

10 10 тис. шт»

замінити цифрами і словами:
«2402 10 00 - сигари, сигари з відріза-

ними кінцями та сигарили, 
з вмістом тютюну:

2402 10 00 10 - — сигари 10 10 тис. шт
2402 10 00 90 - — сигарили 10 10 тис. 

шт»;

цифри і слова:
«2403 99 90 00 - — - інший 1,8 євро 

за 1 кг
1,8 євро 
за 1 кг

-»

замінити цифрами і словами:
«2403 99 90 - — - інший:
2403 99 90 10 - — - — тютюновміс-

ні вироби для електрич-
ного нагрівання (ТВЕН) 
за допомогою підігріва-
ча з електронним управ-
лінням

1,8 євро 
за 1кг

1,8 євро 
за 1кг

тис. шт

2403 99 90 90 - — - — інший 1,8 євро 
за 1 кг

1,8 євро 
за 1 кг

-»;

2) у розділі VI цифри і слова:
«3824 90 97 - — - — інші:
3824 90 97 10 - — - — - паливо моторне 

альтернативне, в іншому 
місці не зазначене

0 0 -

3824 90 97 90 - — - — - інші 0 0 -»

замінити цифрами і словами:
«3824 90 97 - — - — інші:
3824 90 97 10 - — - — - паливо моторне 

альтернативне, в іншому 
місці не зазначене

0 0 -

3824 90 97 20 - — - — - рідини, що ви-
користовуються в елек-
тронних сигаретах

3 3 л

3824 90 97 90 - — - — - інші 0 0 -».

13. Пункт 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» щодо удосконалення деяких положень» (Відомості Верховної Ради України, 
2017 р., № 44, ст. 397) виключити.

14. У розділі I Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» що-
до подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради 
України, 2019 р., № 43, ст. 248):

пункт 1 виключити;
в абзацах другому і четвертому пункту 2 та абзаці п’ятому пункту 9 слова «органу 

доходів і зборів» замінити словами «податкового органу»;
пункт 12 виключити.
15. У розділі I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-

ни щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (Відомості Верховної Ради 
України, 2019 р., № 46, ст. 297):

1) підпункт 2 пункту 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі повернення сум податку на доходи фізичних осіб, що повертаються подат-

ковим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звіт-
ний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річ-
ного оподатковуваного доходу, відповідне повідомлення надсилається податковим 
органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку з дня отри-
мання відповідної податкової декларації».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим 
— шостим;

2) в абзацах чотирнадцятому і п’ятнадцятому пункту 18 цифри «53» замінити циф-
рами «61».

16. У розділі I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної 
Ради України, 2019 р., № 50, ст. 353):

абзац четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:
«абзаци перший і п’ятий пункту 43.5 після слів «відповідного бюджету» доповни-

ти словами «або з єдиного рахунку»;
в абзацах третьому і четвертому пункту 11 цифри «53» замінити цифрами «62».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу четвертого підпункту 3, абзаців двадцять першого, двадцять другого, 

двадцять сьомого підпункту 10 пункту 1 (зміни до абзацу чотирнадцятого стат-
ті 1, частин тридцять шостої та тридцять восьмої статті 15 Закону України «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і пло-
дового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»), пункту 6(зміни до Закону 
України »Про захист прав споживачів») розділу I цього Закону, які набирають 
чинності з дня набрання чинності Законом України »Про внесення змін до Зако-
ну України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері тор-
гівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо деті-
нізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» у частині застосування програм-
них реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг;

абзаців третього — сьомого та чотирнадцятого підпункту 2 пункту 9 розділу I цьо-
го Закону (зміни до частини четвертої статті 25 Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо на-
правлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску), які набирають чинності з 
1 липня 2020 року;

пункту 1 розділу I цього Закону в частині регулювання рідин для електронних си-
гарет, який набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім абзаців двадцять другого — 
двадцять дев’ятогопідпункту 10 (зміни до частини сорок четвертої статті 15), абза-
ців дев’ятого — десятого підпункту 14 (зміни до абзацу двадцять третього части-
ни другої статті 17), які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікуван-
ня цього Закону;

пункту 12 розділу I цього Закону щодо змін до Митного тарифу України, встанов-
леного Законом України «Про Митний тариф України», який набирає чинності з 1 січ-
ня 2021 року.

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

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

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

м. Київ
16 січня 2020 року
№ 465-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України щодо протидії зловживанням 
правами народних депутатів України у ході 

законодавчої процедури
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України 

«Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., 
№№ 14 - 17, ст. 133 із наступними змінами), такі зміни:

1) перше речення частини першої статті 119 доповнити словами і цифрами «крім 
випадку розгляду законопроекту за особливою процедурою (стаття 1191 цього Ре-
гламенту)»;

2) доповнити статтею 1191 такого змісту:
«Стаття 1191. Особлива процедура розгляду законопроектів у другому читанні
1. У разі подання до законопроекту, що готується до другого читання (крім 

проекту кодексу, законопроекту, що розглядається Верховною Радою за спеці-
альною процедурою), пропозицій, поправок у кількості, що у п’ять разів або біль-
ше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акта чи кіль-
кість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не 
менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за 
особливою процедурою, відмінною від встановленої статтями 119, 120, 121 цьо-
го Регламенту.

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як од-
нією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, під-
триманою рішенням Верховної Ради, прийнятим на пленарному засіданні більшіс-
тю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, за умо-
ви надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до 
неї (стаття 117 цього Регламенту). Таке рішення заноситься до протоколу пленарно-
го засідання Верховної Ради.

2. У разі прийняття Верховною Радою рішення про застосування особливої проце-
дури у дводенний строк з дня прийняття такого рішення:

1) кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше 
п’яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона напо-
лягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та іні-
ціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроекту, підготов-
леного до другого читання;

2) кожний позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не вра-
ховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахова-
ної пропозиції, поправки, на якій він наполягає, та надіслати на адресу головного ко-
мітету лист із зазначенням її номера у порівняльній таблиці законопроекту, підготов-
леного до другого читання.

3. Головний комітет у дводенний строк узагальнює пропозиції, поправки, отри-
мані у порядку, визначеному частиною другою цієї статті, і готує уточнену порів-
няльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, до якої включає та-
кож усі враховані головним комітетом пропозиції, поправки.

4. На пленарному засіданні розгляд законопроекту у другому читанні за особли-
вою процедурою здійснюється у такому порядку:

1) виступ голови комітету або представника головного комітету — до 2 хвилин;
2) обговорення пропозицій, поправок, включених до уточненої порівняльної та-

блиці законопроекту, із можливим наступним голосуванням щодо врахування відхи-
лених або щодо підтвердження врахованих головним комітетом пропозицій, попра-
вок, що передбачає право на виступ:

ініціатора відхиленої пропозиції, поправки — до 2 хвилин;
народного депутата, який вимагає поставити на голосування (для її підтверджен-

ня) пропозицію, поправку, враховану головним комітетом, — до 1 хвилини;
голови або представника головного комітету для обґрунтування рішення комітету 

щодо кожної обговореної пропозиції, поправки — до 1 хвилини;
3) прийняття рішення за результатами розгляду законопроекту у другому читанні 

(стаття 123 цього Регламенту)».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
16 квітня 2020 року 
№ 561-IX

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 квітня 2020 р. № 312 
Київ

Про утворення  
Антикризового енергетичного штабу

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Антикризовий енергетичний штаб у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Антикризовий енергетичний штаб, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 квітня 2020 р. № 312

СКЛАД 
Антикризового енергетичного штабу

Прем’єр-міністр України, голова Антикризового енергетичного штабу
Перший заступник Міністра енергетики та захисту довкілля, заступник голови Ан-

тикризового енергетичного штабу
Генеральний директор директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, секретар 

Антикризового енергетичного штабу 
Голова НКРЕКП (за згодою)
Член НКРЕКП (за згодою)
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра розвитку громад та територій
Заступник Голови ДСНС
Державний уповноважений Антимонопольного комітету
Народні депутати України, що входять до складу Комітету Верховної Ради України 

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 
(за згодою)
Радники Прем’єр-міністра України (за згодою)
Радники Міністра енергетики та захисту довкілля (за згодою)
Радники першого заступника Міністра енергетики та захисту довкілля (за згодою)
Директор державного підприємства «Енергоринок» (за згодою)
Голова правління НЕК «Укренерго» (за згодою)
Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» (за згодою)
Директор державного підприємства «Гарантований покупець» (за згодою)
Директор державного підприємства «Оператор ринку» (за згодою)
Директор державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтере-

нерго» (за згодою)
Президент державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (за згодою)
Член правління АТ «Укрзалізниця» (за згодою)
Представник СБУ (за згодою)
Голова правління ПАТ «Донбасенерго» (за згодою)
Генеральний директор ПАТ «Центренерго» (за згодою)
Генеральний директор ТОВ «ДТЕК» (за згодою)
Голова Профспілки працівників вугільної промисловості України (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 квітня 2020 р. № 312
ПОЛОЖЕННЯ 

про Антикризовий енергетичний штаб
1. Антикризовий енергетичний штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим ор-

ганом Кабінету Міністрів України.
2. У своїй діяльності Антикризовий енергетичний штаб керується Конституцією і 

законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної 
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабі-
нету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Антикризового енергетичного штабу є:
1) сприяння здійсненню узгоджених дій органів державної влади, установ, органі-

зацій та суб’єктів господарювання врегулювання проблемних питань діяльності енер-
гетичної галузі;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із врегулю-
ванням проблемних питань діяльності енергетичної галузі, зокрема електроенерге-
тичних та вугледобувних підприємств;

3) здійснення контролю за вжиттям заходів, пов’язаних із врегулюванням про-
блемних питань діяльності енергетичної галузі.

4. Антикризовий енергетичний штаб відповідно до покладених на нього завдань:
1) проводить аналіз стану справ в енергетичній галузі;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що 
належать до його компетенції;

3) опрацьовує шляхи та механізми щодо врегулювання питань в енергетичній га-
лузі;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що на-
лежать до його компетенції, та в разі потреби подає відповідні пропозиції;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи ре-
комендації та пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

5. Антикризовий енергетичний штаб має право:
1) отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів міс-

цевого самоврядування, НКРЕКП (за згодою), установ, організацій та суб’єктів гос-
подарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, НКРЕКП (за згодою), інших колегіальних органів 
(за згодою), установ, організацій та суб’єктів господарювання, зокрема енергетич-
них компаній (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за 
згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Антикризовий енергетичний штаб під час виконання покладених на нього за-

вдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
НКРЕКП (за згодою), іншими колегіальними органами (за згодою), установами, ор-
ганізаціями та суб’єктами господарювання, іноземними та міжнародними організаці-
ями, їх представництвами в Україні, громадськими об’єднаннями з питань, що нале-
жать до його компетенції.

7. Посадовий склад Антикризового енергетичного штабу затверджує Кабінет Мі-
ністрів України.

Голова Антикризового енергетичного штабу затверджує персональний склад та 
вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи Антикризового енергетичного штабу є засідання, що прово-
дяться за рішенням його голови.

Засідання Антикризового енергетичного штабу веде голова, а за його відсутнос-
ті — заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Антикризового енергетичного 
штабу забезпечує його секретар.

Засідання Антикризового енергетичного штабу вважається правоможним, якщо 
на ньому присутні більш як половина його членів.

Голова Антикризового енергетичного штабу може прийняти рішення про прове-
дення засідання Антикризового енергетичного штабу у режимі реального часу (он-
лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або 
про участь члена Антикризового енергетичного штабу в такому режимі у засіданні 
Антикризового енергетичного штабу. У зазначеному засіданні беруть участь члени 
Антикризового енергетичного штабу, а також інші особи, які визначені головою Ан-
тикризового енергетичного штабу.

9. На своїх засіданнях Антикризовий енергетичний штаб розробляє пропозиції та 
рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосува-
ла більш як половина присутніх на засіданні членів Антикризового енергетичного 
штабу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Антикризового 
енергетичного штабу та Кабінетові Міністрів України.

Член Антикризового енергетичного штабу, який не підтримує пропозиції (реко-
мендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 
протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Антикризового енергетичного штабу можуть бу-
ти реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого 
вносить Мінекоенерго або орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Антикризового енергетичного штабу здійснює Мінекоенерго.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Розшукуються спадкоємці громадянки 
СОЛЬОНОЇ Надії Михайлівни, 

22 березня 1936 року народження, по-
мерлої 08 квітня 2019 року в місті Бер-
дянськ Запорізької області, з метою 
з’ясування підстав для закликання їх до 
спадкування. Спадкоємців прошу звер-
нутися у 30-денний строк з дня публі-
кації цього оголошення до приміщення, 
що є робочим місцем приватного нотарі-
уса Бердянського міського нотаріально-
го округу Запорізької області Бондарен-
ко Є.Д. за адресою: 71118, Запорізька 
область, місто Бердянськ, вулиця Шмід-
та/проспект Праці, 3/45, офіс 19. Тел. 
(06153) 4-60-05; (068) 314-73-86.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чумеля 
Дмитра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н. як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні № 296/6198/18 1-кп/296/361/20 у вчи-
ненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л.С. судове засідан-
ня, що відбудеться 06 травня 2020 року о 09 год. 30 хв. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Житомирський обласний осередок «Полісся» всеукраїн-

ської громадської організації «Кінологічна спілка україни», код  

ЄДРПОУ 20405207 повідомляє про втрату печатки. 

У зв’язку з чим, вважати її недійсною.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», 

код ЄДРПОУ 34576883 (надалі – Банк). 
1. Повне найменування та місцезнаходження Банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК», місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2  
2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 02 червня 2020 року о 10.00  місцевого часу Ні-

дерландів за адресою: Нідерланди, м. Амстердам 1101 СіДжей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг рум. 
3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:  Час початку ре-

єстрації акціонерів у загальних зборах — 9.30 за місцевим часом Нідерландів. Час закінчення реє-
страції акціонерів у загальних зборах — 10.00 за місцевим часом Нідерландів.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  станом на 
24 годину 27-го травня 2020 року. 

5. Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень:

Питання порядку денного Проект рішення
1 Про обрання членів лічильної комісії загальних збо-

рів акціонерів Банку.
Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз 
[Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].  

2 Про обрання голови та секретаря загальних зборів 
акціонерів Банку.

Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая 
[Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола 
Алоглу [Senol Aloglu].

3 Про затвердження річного фінансового звіту Бан-
ку за 2019 рік.

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік.

4 Про затвердження звіту зовнішнього аудитора
про результати перевірки фінансової звітності
Банку за 2019 рік.

Затвердити звіт зовнішнього аудитора
про результати перевірки фінансової звітності
Банку за 2019 рік.

5 Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2019 рік. Не розподіляти прибуток Банку за 2019 рік.
6 Про прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової ради, звіту 
правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік. 

Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт 
ревізійної комісії за 2019 рік.

7 Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності 
для надання послуг з  обов’язкового аудиту фінансо-
вої  звітності Банку за 2020 рік.

Призначити суб’єкта аудиторської діяльності для 
надання послуг    з  обов’язкового аудиту фінансової  
звітності Банку за 2020 рік.

8 Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів у 2020 році.

Надати попередню згоду на вчинення у 2020 році зна-
чних правочинів, вартість яких становить від 25 до 50 
відсотків вартості активів, та делегувати наглядовій 
раді Банку право на надання згоди із вчинення таких 
правочинів з визначенням всіх істотних умов.

6. Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: www.crediteurope.com.ua 

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитись з матеріалами для проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 9:30 до 17:30 за місцезнаходжен-
ням АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»: м.Київ, вул. Мечнікова, 2; відповідальна особа — Начальник Юри-
дичного управління Шпиляк А.М. 

8. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів.

9. Порядок голосування за довіреністю. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати 
чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Представник за дові-
реністю повинен мати оригінал довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

10. Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (тис. 
грн.) за 2019 рік:

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 350 472 1 587 383
Основні засоби 6 165 6 551
Грошові кошти та їх еквіваленти 322451 693 148
Нерозподілений прибуток 56 744 52 967
Статутний капітал 252 500 252 500
Середньорічна кількість акцій (шт.) 505 000 000 505 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 28

Наглядова рада АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ
Враховуючи розпорядження т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації від 27.04.2020 № 

211, дату проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських  автобусних маршрутах 
загального користування, що не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласних марш-
рутах), у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Києва, віднесених 
до компетенції Київської обласної державної адміністрації, оголошеного у газеті Кабінету Міністрів України 
«Урядовий Кур’єр» від 07.03.2020 № 45 (6659), від 20.03.2020 № 53 (6667) та від 07.04.2020 № 66 (6680) пе-
ренесено на 16 червня 2020 року, строк прийняття документів для участі в конкурсі продовжено до 19 трав-
ня 2020 року. 

У зв’язку з цим додатково інформуємо, що засідання конкурсного комітету відбудеться 16 червня 2020 
року. Початок проведення засідання конкурсного комітету о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) 
грн. Кошти перераховуються на рахунок UA768201720313241001201016412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві 
код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністра-
ції», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 16 червня 2020 року. 

УВАГА! Для отримання необхідної інформації про об’єкти конкурсу та одержання бланків документів для 
участі в конкурсі звертатись до управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за 
адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, або на e-mail: 34694993@mail.gov.ua та  за телефоном: (044) 286-81-
22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-45 щоденно до 19 травня 2020 року включно, у робочі дні з понеділка по 
четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.  

Звертаємо увагу, що прийом документів здійснюватиметься з 12.05.2020, щоденно у робочі дні за графі-
ком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за адресою м. Київ, пл. 
Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк прийняття документів 18:00 19 травня 2020 року.

ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N017931, GL23N017932,GL23N017933
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Земельні ділянки (для будівництва та обслу-
говування житл.будинку, господарських бу-
дівель та споруд (присадибні ділянки) в кіль-
кості 2 шт.за адресою:Київська обл., Макарів-
ський р-н, Колонщинська с/рада, та 1 шт.  
за адресою: Київська обл., смт Ворзель,  
вул. Миру

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронного 
аукціону:

25.05.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону по кож-
ному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/47120-asset-sell-id-275249

Підозрюваний Кунін Володимир Володимирович, 04.11.1989 року народження, зареєстрований за 
адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Страбичово, вул. Центральна, 302, на підставі 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 6 травня 2020 до кабінету № 
67 слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області (Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Довженка, 3), 
до старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській облас-
ті Румянцева В.Є., для повідомлення Вам підозри у кримінальному провадженні № 22017070000000045 
за ознаками вчинення Вами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також для участі в про-
веденні слідчих та процесуальних дій.

Я, Баришева Тетяна Федо-

рівна, розшукую громадяни-

на Баришева Сергія Юрійовича,  

19 червня 1962 р.н., уродженця 

м. Мари (Туркменістан). Остан-

нє місце мешкання невідоме. 

Якщо комусь відоме місце пе-

ребування, або доля Баришева 

С. Ю., прохання повідомити на 

адресу: місто Первомайський, 

Харківської обл., 3-й м/р-н, буд. 

18, кв. 6. 

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота:                         GL3N017949-GL3N017953
Короткий опис активів (май-
на) в лоті

Права вимоги за 9 кредитними договорами, укла-
деними з фізичними особами, із забезпеченням

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

22.05.2020

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/47123-asset-sell-id-275268

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бикова Романа Ми-
хайловича, 21.03.1973 року народження, в якості обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню №42016110350000157 
внесеного до ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова Романа Михай-
ловича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судовий розгляд на 
підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні за яким ви-
сунуте обвинувачення Бикову Роману Михайловичу у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни у відкритому судовому засіданні на 13 годину 00 хвилин 07 травня 
2020 року, про що повідомити зацікавлених осіб. 

Суддя В.В. Бугіль 

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Са-
венко Геннадія Олександровича, 13.07.1969 року народження (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч 
А2306), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 04 травня 2020 
року о 13 год. 45 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області 
(33028, м Рівне, вул. Шкільна,1) перебуває кримінальне провадження 
№22017180000000102 (номер провадження 1-кп/569/418/18, справа 
№569/714/18) про обвинувачення Степаненка Віталія Володимировича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 cт.258-
3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Крижова Окса-
на Григорівна  викликає обвинуваченого Степаненка Віталія Володими-
ровича, 03.10.1979 р.н. громадянина України. уроженця м. Селидове 
Донецької області, останнє місце реєстрації за адресою: Донецька обл.  
м. Донецьк, вул. Більшовиків, буд. 26, кв. 2 у судове засідання яке ви-
значено судом та призначено до судового розгляду на 07 травня 2020 
року об 11 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського місько-
го суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №2.

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: GL3N417532
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: 19.05.2020

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 лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/47087-asset-sell-id-275111

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Овді-
єнка Олександра Дмитровича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання яке 
відбудеться 07 травня 2020 року об 11:00 годині, в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя Жежера О.В.
В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-

ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 від 
28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в судове засі-
дання на 12 травня 2020 року о 14 годині 30 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В.Стадченко 

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Шишкова Віктора Вікторовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Шишков Віктор Вікторович викликається на 12 трав-
ня 2020 року на 12-45 годину до Орджонікідзевського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді кримінально-
го провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Ягельський Ігор Валентинович, що мешкає за адре-

сою: Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Миру, 47/7 на 
підставі ст.ст. 9, 135, 137, 314 КПК України викликається на 14 трав-
ня 2020 року на 10-30 годину до Артемівського міськрайонного суду  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, каб. 308) для участі у підготов-
чому судовому засіданні у кримінальному провадженні №219/1224/20 
1-кп/219/753/2020 за ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Суддя Любчик О.В.
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Травнева роса краща од вівса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Закувала зозуля — починай сівбу ярих. 
Рання сівба у пізньої не позичає

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Були на нашій пам’яті вес-
ни з дощовими грозами, 

градобоями, снігопадами, мо-
розами і суховіями.  Але  та-
ке глобальне лихо о цій по-
рі переживаємо вперше. Що-
дня підступна  пошесть по-
збавляє життя тисяч людей 
у всьому світі. Дуже боляче, 
що в цей час довкола оживає 
природа, буяє  різнотрав’я,  
квітують сади. Та милувати-
ся цією красою можна зда-
леку — карантин. Відвідува-
ти моє улюблене місце прогу-
лянок Пуща-Водицький лі-
сопарк заборонено. Спостері-
гаю за природою з вікон квар-
тири на сьомому поверсі. 

Днями зателефону-
вав давньому товаришеві і 
єдиному передплатникові  
«УК» у селі Бране Поле Бо-
гуславського району на Ки-
ївщині Василеві Черняшен-
ку. Поцікавився,  як  впливає 
така ситуація на життя кра-
ян. «На щастя,  біда обминає  
нас стороною. Бджілки мої 
здійснили перший обліт ще 
до Теплого Олекси. По Верб-
ній неділі в селі з’явилися 
шпаки, другого дня Велико-
дня до гніздечка в моєму са-
раї прилетіли ластівки. Го-
роди люди вже обробили, 
посадили картоплю, тепер 
пораються». Ось так живе 
село. А ми з великими споді-
ваннями чекатимемо на по-
слаблення карантину у дру-
гій половині травня.

За прогнозами синопти-
ків, останній місяць весни 
буде спекотним. Дощів слід 
очікувати лише на почат-
ку літа. Прогнозів, яким во-
но буде, старі люди здав-
на пов’язують з народними 
прикметами, спостерігаючи 
за станом погоди у такі дні 
неперехідних свят: Луки (5), 
Юрія Весняного (6), Бориса і 
Гліба (15), Мокія (24), Пахо-
ма Бокогрія (28).

У давнину 5 травня від-
значали Дайбозьке  свя-
то Лями, або Луки. На сіль-
ських левадах збиралася 
молодь,  серед дівчат обира-
ли найгарнішу — Ляму. На-
вколо неї танцювали весня-
нок. Під час танцю дівчина 
дарувала своєму обранцеві 
шматок білого полотна. Ви-
терши ним обличчя, юнак 
засвідчував взаємне кохан-
ня. Потім відбувався обря-
довий сніданок тільки з мо-
лочних продуктів. Ляму й 
Луку вважали покровите-
лями родинного щастя й до-
статку.  До цього дня худобу 
ще не виганяли на пасови-
ща, а коней на толоку.  Від-
тепер травнева роса була 
краща од вівса. Яка погода 
цього дня,  такою вона буде 
впродовж місяця, а літо буде  
посушливим;  якщо вран-
ці трава у росах, влітку гар-
но вродять овес і просо. На 
Луки сій моркву і буряки. А 
ще стверджують, що поса-

джена цього дня цибуля до-
бре вродить і матиме цілющі 
властивості від семи недуг. 

Юрій  Весняний відмикає 
чарівним ключем землю і  
випускає росу, від чого роз-
починається буяння трав. 
На Юрія традиційне свято  
вигону домашньої худоби 
на постійні пасовиська. То-
ді тварин хльоскають освя-
ченими гілками верби, «щоб  
здоровилися й плодилися». 
Господарі оглядають посіви 
озимини:  якщо  у сходи ся-
де ворона і її не видно — ни-
ва буде врожайною,  а якщо 
горобцеві по коліна — збит-

ковою. Закувала о цій порі 
зозуля — не можна гаятися 
з сівбою яровини, бо «рання 
сівба у пізньої не позичає».  
Під час сівби примічають, 
на які гілки сідає зозуля: ви-
соко від землі — ярі будуть 
високими; низько — озимим 
загрожує посуха.

Найчарівніша пора остан-
нього весняного місяця — 
свято Бориса і Гліба. Саме 
від цього дня починаються 
солов’їні ночі. Концерти ча-
рівних солістів тривають до-
ти, доки заколоситься яч-
мінь. Повідомлю з цієї наго-
ди цікавий факт. Маю у сво-

їй бібліотеці рідкісне видан-
ня — перший том творів ро-
сійського письменника Івана 
Тургенєва 1880 року. Цитую 
переклад з його оповідання 
«О соловьях»: «Найкращи-
ми солов’ями завжди вва-
жали курських, але остан-
нім часом вони погіршали,  і 
нині найкращими вважають 
тих, що поблизу Бердиче-
ва. За Бердичевом є Треяц-
кий ліс. Чудові там водяться 
солов’ї.  Живуть вони у че-
ремсі, дрібному переліску й 
на  болотах. Болотні солов’ї 
найдорожчі». Називає пись-
менник і ціну, за якою про-
давали  найдорожчих пта-
шок: 1200 рублів асигнація-
ми.  Це на ті часи, приблизна 
вартість добротного будин-
ку в сільській місцевості. Та-
ку ціну платили за соловей-
ка, тьохкання якого налічу-
вало десять колін. 

За давніми спостережен-
нями народних синопти-
ків,  дощова погода у трав-
ні настає в день Святого Мо-
кія. Його ще вважають ца-
рем грому, граду. На шко-
ду хліборобам Мокій не раз 
демонстрував свій норовли-
вий характер. Щоб задобри-
ти святого, цього дня селя-
ни не працюють у полі. Ли-
ше господині дозволяли со-
бі якусь незначну роботу на 
присадибних грядках. Мож-
на сіяти соняшник, кукуру-
дзу, квасолю. Якщо на Мо-
кія сонце сходить у роже-
вій імлі, літо буде із гроза-
ми та пожежами;  якщо йти-
ме дощ, літо буде вологим. 
«Який Мокій, таке й літо», 
— стверджує прислів’я.

Пахом Бокогрій — про-
вісник літа. Старі люди ка-
жуть: «Прийшов Пахом 
— запахло теплом».  Якщо 
день видасться погожим, со-
нячним, то й усе літо буде 
погожим і теплим. Так уже 
ведеться, що від погодних 
умов залежать наші успіхи 
чи невдачі в господарюван-
ні й добробуті. Тож попри усі 
випробування, які  терпимо 
внаслідок російської агресії 
й лиховісного коронавірусу, 
залишається тільки проси-
ти Всевишнього словами мо-
литви: «Пошли нам, Боже, 
літо погоже, щоб у полі й у 
стодолі всього  було доволі». 

КАДРОВІ ПИТАННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 450-р 
Київ

Про звільнення Шендрика Д. В. з посади заступника 
Голови Державної митної служби України   

Звільнити Шендрика Дениса Валерійовича з посади заступника Голови Дер-
жавної митної служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону 
України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 451-р 

Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державної митної служби 

України на Муратова І. М.  
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Дер-

жавної митної служби України, виконання обов’язків Голови Державної митної 
служби України на заступника директора департаменту забезпечення митного 
оформлення зазначеної Служби Муратова Ігоря Михайловича.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 452-р 

Київ

Про звільнення Верланова С. О.  з посади Голови 
Державної податкової служби України   

Звільнити Верланова Сергія Олексійовича з посади Голови Державної по-
даткової служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону Украї-
ни «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

НАШ КАЛЕНДАР
1 травня — День праці
2 травня — Всесвітній день тунця
3 травня — Всесвітній день свободи преси
6 травня — День піхоти; Юрія Весняного
8—9 травня —  Дні пам’яті та примирення, присвячені 

пам’яті жертв Другої світової війни
8—14 травня —  Глобальний день безпеки дорожнього 

руху ООН
9 травня —  День Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні
10 травня —  День матері; Всесвітній день птахів, що 

мігрують
15 травня — Міжнародний день сім’Ї
16 травня — День науки; День Європи
17 травня —  День пам’яті жертв політичних репре-

сій; Всесвітній день електрозв’язку та 
інформаційного суспільства

18 травня —  День резервіста України;  День бороть-
би за права кримськотатарського наро-
ду;  День пам’яті жертв геноциду (1944) 
кримськотатарського народу

19 травня —  895 років із дня смерті Володимира 
Мономаха (1053—1125), Великого кня-
зя Київського, державно-політичного 
діяча Київської Русі

20 травня —   День банківських  працівників
21 травня —  День Державної фіскальної служ-

би; День вишиванки; Всесвітній день 
культурного різноманіття задля діалогу 
та розвитку

22 травня —  День перепоховання Т. Шевченка на 
Чернечій горі поблизу Канева; Міжна-
родний день біологічного різноманіття

23 травня —  День морської піхоти України; Міжна-
родний день з недопущення акушер-
ських фістул

24 травня —  День слов’янської  писемності і культури
25—31  травня  —  Тиждень солідарності з народами неса-

моврядних територій
28 травня — Вознесіння Господнє
29 травня — Міжнародний день миротворців ООН
30 травня —  День працівників видавництв, полігра-

фії  і книгорозповсюдження
31 травня —  День хіміка; Всесвітній день боротьби 

з тютюнокурінням

Президент України
звільнив:

МАР’ЯНЕНКА Геннадія Івановича – з посади голови Олександрівської район-
ної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;

ТКАЧЕНКА Юрія Анатолійовича – з посади голови Вільшанської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку 
повноважень Президента України;

РАДІБЕДУ Валерія Васильовича – з посади голови Сновської районної дер-
жавної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України.

призначив:
НІКОЛАЙЧУКА Святослава Володимировича – головою Жмеринської район-

ної державної адміністрації Вінницької області;
ТЕРЕЩЕНКА Андрія Валерійовича – головою Слов’янської районної держав-

ної адміністрації Донецької області;
ДУБЧЕНКА Олександра Євгеновича – головою Вільшанської районної дер-

жавної адміністрації Кіровоградської області;
СЛЮСАРЄВУ Світлану Олександрівну – головою Новопсковської районної 

державної адміністрації Луганської області;
ВЛАСЕНКА Романа Геннадійовича – головою Попаснянської районної дер-

жавної адміністрації Луганської області;
ЧЕРНОВУ Сніжану Петрівну – головою Куп’янської районної державної адмі-

ністрації Харківської області.

Чи дочекається природа у травні на дощ?
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