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  ЗАКОН УКрАЇНИ

Про приєднання України до Міжамериканської 
конвенції про виконання кримінальних покарань 

за кордоном
верховна рада України ПОСтанОвЛяє:
Приєднатися до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань 

за кордоном, вчиненої 9 червня 1993 року в м. Манагуа, Нікарагуа, яка набирає чиннос-
ті для України на тридцятий день після дати здачі Україною на зберігання її документа 
про приєднання, із такою заявою:

«відповідно до статті XI Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних 
покарань за кордоном Україна заявляє, що центральним органом для виконання функ-
цій, передбачених цією Конвенцією, є Міністерство юстиції України».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року 
№ 584-IX

  ЗАКОН УКрАЇНИ

Про приєднання України до Другого протоколу 
до Гаазької конвенції про захист культурних 

цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року
верховна рада України ПОСтанОвЛяє:
Приєднатися до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цін-

ностей у разі збройного конфлікту 1954 року, вчиненого 26 березня 1999 року в м. Га-
азі, який набирає чинності для України негайно після здачі на зберігання Генеральному 
директору ЮНеСКО документа України про приєднання.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 квітня 2020 року
№ 585-IX

  УКАЗ ПреЗИДеНтА УКрАЇНИ

Про внесення змін до Положення про військовий 
квиток осіб рядового, сержантського  

і старшинського складу
1. внести до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і стар-

шинського складу, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 2016 року № 582, 
такі зміни:

1) пункт 2 після слів «Державної прикордонної служби України» доповнити словами 
«Служби безпеки України»;

2) пункт 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: «відповідним під-
розділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України піс-
ля звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі безпеки України у запас цієї 
Служби (якщо раніше військовий квиток не видавався), поновлення військового квитка у ра-
зі його втрати або пошкодження».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
3) пункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«До військового квитка військовозобов’язаного Служби безпеки України замість даних 

про військовий комісаріат, що видав військовий квиток, підпису військового комісара вно-
сяться дані про підрозділ Центрального управління або регіональний орган Служби безпе-
ки України, що видав військовий квиток, та проставляється підпис керівника відповідного під-
розділу Центрального управління або начальника регіонального органу Служби безпеки Укра-
їни. Записи та фотокартка засвідчуються гербовою мастиковою печаткою Служби безпеки 
України».

У зв’язку з цим абзаци восьмий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим 
- п’ятнадцятим;

4) пункт 7 після слова «підрозділу» доповнити словами «Центрального управління або ре-
гіонального органу Служби безпеки України»;

5) пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«військовозобов’язаний Служби безпеки України зобов’язаний здати військовий квиток до 

відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки 
України за місцем військового обліку та одержати тимчасове посвідчення за зразком, затвер-
дженим Головою Служби безпеки України».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
6) пункт 9 після слова «підрозділу» доповнити словами «Центрального управління або ре-

гіонального органу Служби безпеки України»;
7) пункт 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У випадку смерті військовозобов’язаного Служби безпеки України військовий квиток зда-

ється до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби 
безпеки України за місцем військового обліку».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
8) пункт 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо до військового комісаріату передано знайдений військовий квиток 

військовозобов’язаного Служби безпеки України, такий квиток передається військовим комі-
саріатом до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служ-
би безпеки України за місцем обліку військовозобов’язаного».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
9) абзац другий пункту 12 доповнити словами «а військовий квиток військовозобов’язаного 

Служби безпеки України — до відповідного підрозділу Центрального управління або регіо-
нального органу Служби безпеки України»;

10) у пункті 15 слова «Міністерство оборони України» у всіх відмінках замінити словами 
«Міністерство оборони України, Служба безпеки України» у відповідному відмінку.

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

м. Київ
19 травня 2020 року
№ 189/2020

  УКАЗ ПреЗИДеНтА УКрАЇНИ
Про Перелік посадових осіб, на яких 

покладається виконання функцій державного 
експерта з питань таємниць

відповідно до статті 9 Закону України «Про державну таємницю» постановляю:
1. Затвердити Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій дер-

жавного експерта з питань таємниць (додається).
2. визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 1 грудня 2009 року № 987 «Про Перелік посадових осіб, 

на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць»;
Указ Президента України від 15 лютого 2010 року № 169 «Про внесення змін до Пе-

реліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 5 серпня 2010 року № 800 «Про внесення змін до Пе-
реліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 22 лютого 2011 року № 227 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 6 червня 2011 року № 648 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 25 січня 2012 року № 35 «Про внесення змін до Пере-
ліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з 
питань таємниць»;

Указ Президента України від 27 січня 2014 року № 51 «Про внесення змін до Пере-
ліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з 
питань таємниць»;

пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 28 березня 2014 року № 347 «Про вне-
сення змін до деяких указів Президента України»;

Указ Президента України від 20 лютого 2015 року № 99 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 26 жовтня 2015 року № 606 «Про внесення зміни до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 28 грудня 2015 року № 727 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 9 лютого 2017 року № 29 «Про внесення змін до Пере-
ліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з 
питань таємниць»;

Указ Президента України від 11 квітня 2017 року № 107 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 7 березня 2018 року № 61 «Про внесення зміни до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 11 лютого 2019 року № 33 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 23 липня 2019 року № 549 «Про внесення зміни до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць»;

Указ Президента України від 7 жовтня 2019 року № 736 «Про внесення змін до  
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експер-
та з питань таємниць».

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

м. Київ
19 травня 2020 року
№ 190/2020

ЗАтверДЖеНО 
Указом Президента України 

від 19 травня 2020 року № 190/2020
ПЕрЕЛІК 

посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта  
з питань таємниць

Офіс Президента України
Керівник Апарату Офісу Президента України
Апарат ради національної безпеки і оборони України
Секретар ради національної безпеки і оборони України
Перший заступник Секретаря ради національної безпеки і оборони України
Заступник Секретаря ради національної безпеки і оборони України (одна посадова 

особа)
Національний банк України
Голова Національного банку України
Перший заступник Голови Національного банку України (одна посадова особа)
Офіс Генерального прокурора
Генеральний прокурор
Перший заступник Генерального прокурора (одна посадова особа)
Заступник Генерального прокурора (одна посадова особа)
Заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної про-

куратури
Міністерство внутрішніх справ України
Міністр внутрішніх справ України
Перший заступник Міністра внутрішніх справ України
Заступник Міністра внутрішніх справ України (одна посадова особа)
Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України
Національна гвардія України
Командувач Національної гвардії України
Перший заступник командувача Національної гвардії України
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Міністр енергетики та захисту довкілля України
Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України (одна посадова особа)
Міністерство інфраструктури України
Міністр інфраструктури України
Перший заступник Міністра інфраструктури України Державний секретар Міністерства 

інфраструктури України
Міністерство закордонних справ України
Міністр закордонних справ України
Перший заступник Міністра закордонних справ України
Державний секретар Міністерства закордонних справ України
Міністерство оборони України
Міністр оборони України
Перший заступник Міністра оборони України
Заступник Міністра оборони України (три посадові особи)
Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції
Державний секретар Міністерства оборони України
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України 

— начальник управління власної безпеки
Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
Начальник Головного штабу — перший заступник Голови Адміністрації Державної 

спеціальної служби транспорту
Начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техні-

ки Збройних Сил України
Збройні Сили України
Головнокомандувач Збройних Сил України
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України
Начальник Генерального штабу Збройних Сил України
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (три посадові  

особи)
Перший заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони 

України — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки
Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил 

України
Командувач військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України
Начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу Зброй-

них Сил України
Командувач Сил підтримки Збройних Сил України
Начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил  

України
Начальник Головного управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України
Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України
Командувач Медичних сил Збройних Сил України
Начальник Головного командного центру Збройних Сил України
Командувач військово-Морських Сил Збройних Сил України
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України
Командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Командувач Сил логістики Збройних Сил України
Начальник військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Го-

ловного управління військової служби правопорядку Збройних Сил України
Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил 

України
Начальник Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації 

Генерального штабу Збройних Сил України
Начальник воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України
Національний університет оборони України імені Івана черняховського
Начальник Національного університету оборони України імені Івана черняховського
Міністерство освіти і науки України
Міністр освіти і науки України
Перший заступник Міністра освіти і науки України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністр охорони здоров’я України
Міністерство розвитку громад та територій України
Міністр розвитку громад та територій України
Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (од-

на посадова особа)
Директор департаменту економіки безпеки і оборони Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України
Міністерство фінансів України
Міністр фінансів України
Заступник Міністра фінансів України (одна посадова особа)
Міністерство юстиції України
Міністр юстиції України
Заступник Міністра юстиції України (одна посадова особа)
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Голова Державної прикордонної служби України
Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
Заступник Голови Державної прикордонної служби України (дві посадові особи)
Начальник Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України
Державна архівна служба України
Голова Державної архівної служби України
Державне космічне агентство України
Голова Державного космічного агентства України
Заступник Голови Державного космічного агентства України (одна посадова особа)
Державна служба експортного контролю України
Голова Державної служби експортного контролю України
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Перший заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-

ції України
Заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(одна посадова особа)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (одна посадова  

особа)
Державна фіскальна служба України
Голова Державної фіскальної служби України
Перший заступник Голови Державної фіскальної служби України
Начальник Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України
Служба безпеки України
Голова Служби безпеки України
Перший заступник Голови Служби безпеки України
Перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління 

по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби без-
пеки України

Заступник Голови Служби безпеки України (чотири посадові особи)
Начальник Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки 

України
Служба зовнішньої розвідки України
Голова Служби зовнішньої розвідки України
Перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України
Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України (дві посадові особи)
Заступник Голови — начальник 55 Центру Служби зовнішньої розвідки України
Державне бюро розслідувань
Директор Державного бюро розслідувань
Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань
Заступник Директора Державного бюро розслідувань (одна посадова особа)
Національне антикорупційне бюро України
Директор Національного антикорупційного бюро України
Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро України
Національна поліція України
Голова Національної поліції України
Перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції
Заступник Голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управ-

ління
Управління державної охорони України
Начальник Управління державної охорони України
Перший заступник начальника Управління державної охорони України
Національна академія наук України
Президент Національної академії наук України
віце-президент Національної академії наук України (п’ять посадових осіб)
Головний учений секретар Національної академії наук України
Академік-секретар відділення інформатики Національної академії наук України
Академік-секретар відділення механіки Національної академії наук України
Академік-секретар відділення фізики і астрономії Національної академії наук України
Академік-секретар відділення наук про Землю Національної академії наук України
Академік-секретар відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства Національної 

академії наук України
Академік-секретар відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної акаде-

мії наук України
Академік-секретар відділення ядерної фізики та енергетики Національної академії наук 

України
Академік-секретар відділення хімії Національної академії наук України
Академік-секретар відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології Національної ака-

демії наук України
Підприємства, установи, організації
Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Фото-

прилад»
Генеральний конструктор — генеральний директор державного підприємства «Державне 

Київське конструкторське бюро «Луч»
Директор — генеральний конструктор державного підприємства «Дослідно-проектний 

центр кораблебудування»
Директор Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів
Директор державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 

«Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка»
Директор державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудуван-

ня імені О. О. Морозова»
Президент державного підприємства «АНтОНОв»
Генеральний директор науково-виробничого підприємства «ХАртрОН-АрКОС ЛтД « пу-

блічного акціонерного товариства «ХАртрОН»
Генеральний директор державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» іме-

ні М.К.Янгеля»
Директор — головний конструктор казенного підприємства спеціального приладобуду-

вання «Арсенал»
Директор дочірнього підприємства «Захист і автоматизація об’єктів НДІрв»
Директор казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
Директор державного підприємства «Центральне конструкторське бюро «Протон»
Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Пав-

лоградський хімічний завод».
Керівник Офісу Президента України  А. ЄРМАК
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Усі гілки влади разом намагаються 
працювати на Україну
ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ РОБОТИ. Глава держави дав другу кількагодинну пресконференцію   

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Минув рік президентства Во-
лодимира Зеленського. За 

цей час, коли Україна продо-
вжувала жити з надією на при-
пинення війни на Донбасі, на її 
долю випало нове випробування 
— COVID-19. Пандемія, спричи-
нена коронавірусом, внесла кар-
динальні зміни в життя країни, 
гостро оголивши різні проблеми. 

Так, під час тригодинної прес-
конференції просто неба для 
українських і закордонних ЗМІ 
з нагоди річниці президентства 
глава держави констатував, що 
Україна в умовах пандемії ко-
ронавірусу опинилася медично 
голою. COVID-19 засвідчив: ме-
дичної реформи не вийшло, і її 
треба переглядати. 

Ситуація, яка виникла із затя-
гуванням виплат надбавок ме-
дичним працівникам, що пра-
цюють з хворими на коронаві-
русну недугу, показала незлаго-
дженість дій центральної та ре-
гіональної влади. Але Володи-
мир Зеленський зазначив, що 
оскільки всі кошти, необхідні 
для виплати надбавки медикам, 
повністю перераховані на місця, 
то він розраховує, що всі медики, 
які борються з COVІD-19, до кін-
ця тижня отримають 300% над-
бавки до заробітної плати.

Президент вважає, що Украї-
на за місяць зможе вийти з усіх 
етапів карантину, запровадже-
ного для боротьби з епідемією 
коронавірусної хвороби, якщо 
не буде другої хвилі. Він переко-
наний, що першу хвилю країна 
пройшла гідно. А недопущення 
другого спалаху інфекції — не 
лише справа держави, а й міс-
цевої влади. Володимир Зелен-
ський пообіцяв після закінчен-
ня епідемії COVID-19 зробити 
висновки щодо роботи голів об-
ласних державних адміністра-
цій. Підкресливши, що зараз не 
може міняти кадри в регіонах, бо 
існує вірогідність повного прова-
лу всієї роботи. 

Він заявив, що населення оку-
пованого Донбасу не володіє ре-
альною інформацією щодо си-
туації з COVID-19. «Ми пропо-
нували гуманітарну допомогу. 
Вони не брали, прикриваючись 
тим, що у них усе є. Насправді  у 
них нічого немає: ні інфекційних 
лікарень, ні достатньої кількос-
ті ліжок, ні засобів захисту. Ми 
змогли домовитися безпосеред-
ньо з Червоним Хрестом, і лише 
тоді вони запустили гуманітарну 
допомогу», — цитує Укрінформ 
слова Володимира Зеленського. 

Глава держави  
не має зауважень  
до роботи  
Прем’єр-міністра 

«Уряд враховує всі рекомен-
дації ЮНІСЕФ, покликані до-
помогти подолати наслідки пан-
демії та зростання бідності,  
однак слід пам’ятати, що Укра-
їна — бідна країна, яка щоро-
ку має сплачувати мільярди 
доларів кредитів. В уряду на-
віть більше кроків, ніж пропо-
нує ЮНІСЕФ», — каже  Прези-
дент і згадує про індексацію пен-
сій, разову виплату пенсіонерам 
тисячі гривень, які отримува-
ли менш як п’ять тисяч гривень, 
заплановані податкові канікули 

для малого й середнього бізнесу 
і кредити під 5—7—9%. 

Глава держави констатував, 
що не має зауважень до роботи 
Прем’єр-міністра Дениса Шми-
галя, і висловив упевненість, що 
Україна впоралася із серйозною 
кризою, пов’язаною з COVID-19. 
Володимир Зеленський заявив, 
що міністри в уряді змінювати-
муться, доки в ньому не зали-
шаться професійні кадри, яким 
можна довіряти.

Президент пообіцяв, що за йо-
го каденції, попри економічні 
труднощі й пандемію коронаві-
русу, великі загальнодержавні 
програми на кшталт «Великого 
будівництва» не буде згорнуто і 
всі дороги державного значення 
буде-таки побудовано.

«Програма «Велике будівни-
цтво» триває на повну ходу. По-
рівняно з минулим роком збіль-
шено вдев’ятеро кількість доріг, 
які побудуємо цього року. Ідеть-
ся про 4,5 тисячі доріг. Наше за-
вдання — побудувати всі дер-
жавні дороги, які об’єднають на-
шу країну, які будуть вітриною 
нашої європейської країни, а це 
25 тисяч пріоритетних доріг», 
— зазначив Володимир Зелен-
ський.

Він зауважив, що ситуація з 
будівництвом місцевих доріг гір-
ша. «На жаль, ми не маємо впли-
ву на це поки що. Але будуть 
місцеві вибори, і я впевнений, що 
побудуємо ще всі дороги і в міс-
тах», — акцентував глава дер-
жави. 

Велику приватизацію Прези-
дент анонсував після скасуван-
ня карантину. Першим об’єктом, 
який виставлять на продаж, ста-
не столичний готель «Дніпро». 
Те саме стосується й інших ве-
ликих підприємств, зокрема 
Центренерго, а також тих, які не 
підпадають під категорію стра-
тегічних для держави. Прези-
дент додав, що й мала привати-
зація також триває, а Фонд дер-
жавного майна навіть перевико-
нав план щодо неї.

Ще глава держави пообіцяв, 
що в Україні найближчим часом 
ставки за іпотечними кредитами 
знизяться до 10% річних. 

А ось у те, що реформа АТ 
«Укрзалізниця» відбудеть-
ся найближчим часом, Володи-

мир Зеленський не вірить через 
складність реформи й брак ко-
штів. «Є повна реформа на папе-
рі. Але нині Укрзалізниця втра-
чає частину прибутків у зв’язку 
з пандемією COVID-19. Тому ре-
форма наразі не втілюється у 
життя. Вона почне впроваджу-
ватись через місяць — вже піс-
ля повного завершення каран-
тину. Не можу вимагати від мі-
ністра інфраструктури Владис-
лава Криклія швидкого рефор-
мування вітчизняної залізнич-
ної галузі, адже міністр нині 90% 
свого часу присвячує коронаві-
русу», — каже Президент. 

Володимира 
Зеленського 
влаштовує взаємодія 
з парламентом  

Під час пресконференції Пре-
зидент заявив, що не розпуска-
тиме нинішній склад Верховної 
Ради, доки монобільшість під-
тримуватиме важливі для краї-
ни законопроєкти. 

Володимир Зеленський має 
намір цього тижня підписати за-
кон «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів Украї-
ни щодо удосконалення деяких 
механізмів регулювання банків-
ської діяльності», адже це дасть 
змогу не зволікати й підписати 
меморандум з Міжнародним ва-
лютним фондом у травні. За йо-
го словами, це нарешті відкриє 
двері для допомоги від МВФ, на 
яку влада дуже розраховує.

«Закон про амністію капіталів 
готовий. Його буде передано до 
Верховної Ради. Пакет законів 
про народовладдя, а саме про ре-
ферендум, обов’язково який бу-
де передано до Верховної Ради, 
готовий. Законопроєкт про ін-
вестиційну няню також готовий, 
і його буде зареєстровано в пар-
ламенті. Після виходу з каран-
тину у Верховній Раді буде заре-
єстровано ще низку законопро-
єктів, що сприятимуть пожвав-
ленню інвестиційного клімату», 
— уточнив глава держави. 

За його словами, Інвестицій-
ний офіс має розпочати роботу у 
вересні. Тільки він займатиметь-
ся інвестиціями та має залучи-
ти в Україну протягом 18 міся-

ців близько 7 мільярдів доларів. 
У всіх міністерствах є органи, які 
займаються інвестиційною по-
літикою, тому, аби не виникало 
плутанини, було вирішено ство-
рити один прозорий Інвестицій-
ний офіс.

Київ веде переговори 
про наступний 
обмін полоненими 

Президент Володимир Зелен-
ський заявив, що Україна на-
магатиметься знайти врегулю-
вання ситуації на Донбасі згід-
но з мінськими домовленостями, 
проте запевнив, що існують та-
кож плани «В» та «С», але не хо-
тів би їх застосовувати.

«Боротимемося до кінця за 
«Мінськ», бо з ним пов’язані санк-
ції проти Російської Федерації. Їх 
усі хочуть скасувати — не тільки 
Росія, багато європейських кра-
їн, бо й вони економічно стражда-
ють через ці санкції. Через коро-
навірус трішки загальмовано цей 
процес, тому я даю собі ще кілька 
місяців, щоб усе-таки дотиснути 
й знайти дипломатичний вихід із 
цієї ситуації згідно з мінськими 
домовленостями», — наголосив 
Президент.  

Він повідомив, що Київ веде 
переговори про наступний об-
мін утримуваними особами після 
подолання пандемії коронавіру-
су. А ще Володимир Зеленський 
припускає будь-який формат 
переговорів з РФ для повернен-
ня територій і полонених.

«Україна перезавантажила 
мінську групу й таким чином до-
дала статусу до мінського проце-
су. Ми змогли показати, що лю-
ди, які є представниками «ЛНР/
ДНР», які знаходяться, і це не 
секрет, вже шість років на за-
сіданнях мінської групи, мають 
російські паспорти, тож не мо-
жуть там знаходитись. На пере-
говорах у Мінську Україна мо-
же говорити лише з представ-
никами тимчасово окупованих 
територій, які повинні бути гро-
мадянами України», —  підкрес-
лив він. 

Президент відкинув звину-
вачення в тому, що закликав 
українську армію не відповіда-
ти на обстріли з боку окупацій-

них військ. «Просто припинити 
стріляти я ніколи не закликав. 
Не закликав, щоб наша армія 
не відповідала. Я хотів показати 
всьому світу, що в нас дуже міц-
на армія, але ми не провокує-
мо, ми боремось за країну. Якщо 
по нас стріляють, ми відповіда-
тимемо, але першими не стріля-
тимемо. Якби та сторона дійсно 
перестала стріляти й виконала 
мінські та досягнуті в норманд-
ському форматі домовленості, 
все б закінчилось. Але бойовики 
не знають, що з ними потім буде. 
Вони не знають, на якому вони 
світі, у них немає жодного вихо-
ду», — мало не розчулено каже 
глава держави.

Не оминув Володимир Зелен-
ський і теми Криму. Він припус-
тив, що питання анексованого 
Росією Криму замало в інформа-
ційному просторі, але запевнив, 
що його не замало у справах дер-
жави. «У мінському процесі пи-
тання Криму не порушується. Я 
говорю про Крим на зустрічах з 
усіма міжнародними партнера-
ми, зокрема порушував це пи-
тання під час нормандського са-
міту в Парижі торік у грудні. То-
ді чесно казав, що в мінському 
процесі питання Криму не по-
рушується: я відчуваю, що Ро-
сія не хоче обговорювати це пи-
тання. Ми пам’ятаємо, що це на-
ша земля, наш народ. І можливо, 
прийшов момент, коли цих май-
данчиків недостатньо для того, 
щоб говорити про Крим», — за-
значив Президент. 

Резонансні справи 
доведуть до кінця

Володимир Зеленський ви-
словив сподівання, що суд у 
справі херсонської активіст-
ки Катерини Гандзюк винесе 
справедливий вирок. «Людей, 
які вбили, посаджено. Ми знає-
мо, хто замовив. Зараз цю спра-
ву вже повністю передано до 
суду. І суд, я впевнений, дасть 
справедливий вирок, і замов-
ники сядуть за ґрати. Тиснути 
на суд не можемо, але робити-
мемо все, щоб усе було дійсно 
справедливо», — запевнив гла-
ва держави. 

Президент говорив про те, що 
очільник Міністерства внутріш-
ніх справ Арсен Аваков відпові-
дальний за результат справи що-
до вбивства журналіста Павла 
Шеремета. «Якщо слідство, а по-
тім суд не зможуть довести про-
вину людей, які наразі підозрю-
вані в цій справі, то нестимуть 
відповідальність ті люди, які до-
вели цю справу до суду і звину-
ватили невинних людей. Міністр 
має довести справу до кінця, до 
правдивого результату, щоб усіх, 
хто дійсно вбив журналіста, було 
покарано», — підкреслив Воло-
димир Зеленський.

Говорячи про резонансні кри-
мінальні провадження в Україні, 
глава держави наголосив, що на 
всі резонансні справи, куди за-
прошуватимуть Президента і де 
чекатимуть його підтримки, він 
приходитиме. 

Насамкінець Володимир Зе-
ленський запевнив, що він та 
людина, яка хворіє цією країною. 
Він поважає Україну, її грома-
дян, поважає українську мову. 
«Круто знати українську мову. 
І питання мови в Україні не сто-
їть. Воно є штучним», — резю-
мував глава держави. 
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Чимало гострих запитань від журналістів змусили главу держави зізнатися: до критики він вже звик,  
тому спокійно її сприймає
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З домашньої грядки городина смачніша
ТЕНДЕНЦІЯ. На Сумщині зростає частка селянських домогосподарств, що вирощують 
картоплю, овочі, плоди, ягоди, а також тваринницької продукції

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Якщо у покупців горо-
дини та овочів запита-

ти, яким торговельним точ-
кам вони віддають перева-
гу — магазинним чи базар-
ним, більшість неодмінно 
назве другий варіант. Бо й 
справді: продукція із селян-
ських господарств за якіс-
тю і смаком вигідно відріз-
няється від супермаркет-
ної. Утім, найкращий варі-
ант №3. Якщо маєш влас-
ний город, то не потрібні ані 
базари, ані супермаркети, 
бо власноруч вирощене за-
вжди смачніше.

Пригадую, як у 1980-х 
роках, працюючи у відді-
лі сільського господарства 
Сумської обласної газети, 
разом з колегами відстежу-
вав так звану картопляну 
тенденцію. Щороку тодішні 
колгоспи й радгоспи скоро-
чували площі під бульбою і 
вже на початку 1990-х чітко 
окреслилися контури: ле-
вова частка вирощування 

другого хліба перекочувала 
на селянські городи.

Із часом пішли у безвість 
не тільки колгоспи і радгос-
пи, а й спеціалізовані ово-
чеві магазини. Ставало оче-
видним, що великі сільгосп-
товаровиробники не хо-
чуть морочитися з якоюсь 
там картоплею чи ягодами, 
а беруться за велику робо-
ту — вирощування зерно-
вих культур, кукурудзи, 
соняшнику тощо.

Але ж як обійтися без 
бульби? Чи без смороди-
ни, полуниці, аґрусу? Зре-
штою, моркви, столових бу-
ряків, зелені тощо? Невже 
такий дріб’язок колись до-
ведеться вписувати в Чер-
вону книгу? На щастя, на 
Сумщині вдосталь і усього 
вищезазначеного, і домаш-
нього молока, м’яса, яєць. 
Адже селянський двір годі 
уявити без корови, свиней, 
качок, курей, гусей. І нині 
приватний сектор не збав-
ляє обертів, наповнюючи 
ринок смачною домашньою 
продукцією.

Від ягоди-малини 
до козячого 
молока

Якщо у селі Буймер Трос-
тянецького району запита-
ти, де працює подружжя 
Юрія Ранцевас та Оксани 
Тараненко, кожен покаже 
на земельну ділянку. Але 
неодмінно уточнить: землю 
доглядають не тільки вони 
— батькам у всьому допома-
гають дві донечки, адже ро-
боти на всіх вистачить.

Що так, то так. Працьо-
вита сім’я обробляє 10 гек-
тарів землі, вирощує на ній 
найрізноманітніші культу-
ри: саджанці смородини і 
малини, овочі, більш як де-
сяток сортів винограду, со-
тні видів квітів. Навесні, 
влітку і восени можна уяви-
ти квітуче різнобарв’я, що 
палахкотить на земельній 
ділянці.

Подружжя має у Трос-
тянці магазини «Земледар», 
у яких пропонує на продаж 
власноруч вирощену про-

дукцію, а також садовий та 
городній інвентар, засоби 
догляду за квітами, ягідни-
ми і плодовими саджанця-
ми. Реалізують її на тери-
торії Буймерської сільської 
ради, в  Сумах та Харко-
ві, інших містах і місцях, де 
люди беруться господарю-
вати на власних ділянках та 
обійстях. Навіть під час ка-
рантину не припиняли ро-
боту — з дотриманням усіх 
профілактичних вимог ор-
ганізували торгівлю через 
інтернет. За словами Юрія 
Костянтиновича та Оксани 
Вікторівни, земля не перед-
бачає пауз у догляді, надто 
навесні, тож сповна скорис-
талися поштово-інтернет-
ними можливостями.

Ще один приклад — у се-
лі Вири Білопільського ра-
йону, де тамтешній досвід-
чений господар Анатолій 
Басанець успішно поєднує 
рослинництво і тваринни-
цтво. Він на подвір’ї утри-
мує 15 кіз породи україн-
ська степова та англо-ну-
бійська, з молока яких ви-
робляють бринзу, сир, інші 
дієтичні продукти. 

Як розповідає Анатолій 
Басанець, хтось вважає ко-
зяче молоко панацеєю від 
усіх хвороб та ідеальним 
варіантом для годівлі не-
мовлят, інші — навпаки, пе-
реконані у його шкідливос-
ті через високу жирність і 
мінералізацію. Але друге 
твердження легко спросто-
вує власними прикладами.

Мамі Анатолія Лідії Тро-
химівні вже виповнилося 83 
роки. Її рідній сестрі Вар-
варі Трохимівні, яка також 
долучається до господарю-
вання, — 94. Тож у сім’ї Ба-
санців усі люблять смаку-
вати саме козячим молоком.

Торік Анатолій Вікторо-
вич почав вирощувати сви-
ней, дотримуючись усіх ви-
мог органічного виробни-
цтва. Йому допомагають 
дружина, донька, двоє си-
нів, один з яких — випус-
кник Сумського національ-
ного аграрного університе-
ту, тож став головним по-
радником у сім’ї, а також 
дев’ятеро онучат.

Сім’я має 9 гектарів зе-
мельних паїв, які здають в 
оренду ТОВ «Вікторія» та 
«Вирівське ХПП» Білопіль-
ського району. На приса-
дибних ділянках вирощу-
ють картоплю, овочі, яких 
вистачає не тільки для себе 

і підсобного господарства, а 
й на продаж у селі, містах 
Білопілля та Суми.

Таких прикладів на Сум-
щині тисячі. І за кожним  
невтомна праця задля влас-
ного і загального добробуту.

Будь-яка 
допомога від 
держави цінна  
й потрібна

Спілкуючись із господа-
рями, неодмінно заводи-
мо  розмову про державну 
підтримку селян, які са-
мотужки обробляють зем-
лю, утримують худобу. Як 
правило, головну фінансо-
ву підтримку передбачено 
для офіційно зареєстрова-
них суб’єктів господарю-
вання різних форм влас-
ності. Проте торік одним з 
напрямів державної під-
тримки тваринництва бу-
ла Спеціальна бюджетна 
дотація за вирощування 
молодняку великої рога-
тої худоби, який народив-
ся в господарствах фізич-
них осіб, а також набутий 
шляхом його переміщення 
від інших власників. Тож 
на Сумщині за підсумка-
ми опрацювання відомос-

тей фізичних осіб від 264 
об’єднаних територіаль-
них громад, міських, сіль-
ських та селищних рад 4 
тисячам домогосподарств 
нараховано та сплаче-
но дотацію на суму майже  
12 мільйонів гривень за 
утримання 8,8 тисячі голів 
молодняку великої рогатої 
худоби.

Допомога? Авжеж. І цьо-
го року домогосподарства 
не залишаються поза дер-
жавною увагою. На змі-
ну цій програмі запрова-
джують новий напрям під-
тримки — бджолярів. Пе-
редбачено спеціальну бю-
джетну дотацію за наяв-
ні бджолосім’ї, яку нада-
ватимуть на безповоротній 
основі фізичним особам та 
суб’єктам господарювання 
— власникам бджолосімей 
за наявності від 10 до 300 
таких сімей, обсягом 200 
гривень за бджолосім’ю. 
Тобто є всі підстави споді-
ватися, що мед неодмінно 
буде.

Однак, як наголошують 
селяни, покладатися по-
трібно насамперед на се-
бе. Хоч і державна допомо-
га теж важлива. Адже всі 
зацікавлені у загальному 
продовольчому достатку. 

Експорт-імпорт насіння: як змінити сальдо
Володимир КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ. Хоч екс-
портно-імпортні операції з насінням 
сільськогосподарських культур у сві-
ті в умовах глобалізації дуже поши-
рені, кожна країна прагне зберегти 
за собою хоч би частку власного ви-
робництва. Це чинник продовольчої 
безпеки. Крім того, із насінням влас-
ного виробництва можна бути пев-
ним, що воно добре підходить для 
рідних кліматичних умов і не потре-
бує змін в агротехнологіях. 

А що стосується експорту насін-
ня, то це справа вельми вигідна, бо 

йдеться про високу частку інтелек-
туальної власності у продукті. Як за-
уважує завідувач відділу інвестицій-
ного та матеріально-технічного за-
безпечення Національного науко-
вого центру «Інститут аграрної еко-
номіки», доктор економічних наук 
Олександр Захарчук, на світовому 
ринку тонна насіннєвої пшениці ко-
штує так само, як п’ять чи навіть де-
сять тонн товарної. З насінням куку-
рудзи різниця ще більш разюча: за 
тонну насіння можна придбати 50, а 
то й 70 тонн зерна! 

Отже, дуже важливо, як стоять спра-
ви з експортом та імпортом насіння в 
Україні. На жаль, не надто успішно… 

За даними Міжнародної насіннє-
вої федерації (ISF), найбільший у 
світі імпортер насіння у грошово-
му виразі — Нідерланди (понад мі-
льярд доларів США), не набага-
то від них відстають США (теж по-
над мільярд), на третьому місці — 
Франція (770 мільйонів) та Німеччи-
на (майже 700 мільйонів). Україна 
лише на дев’ятому місці: 439 міль-
йонів доларів. 

Проте самі по собі показники ім-
порту мало що означають без по-
рівняння з показниками експорту 
тих самих країн. А тут починаєть-
ся цікаве: серед експортерів чіль-
не місце посідають Нідерланди — 

2 мільярди 40 мільйонів доларів 
США, вдвічі більше за імпорт. За 
нею ідуть Франція (1 мільярд 801 
мільйон) та США (1,712 мільярда). 
України у десятці чи навіть двадцят-
ці провідних експортерів насіння не-
ма, її результат — 13—15 мільйонів 
доларів на рік. 

Тобто якщо за експортом-імпор-
том насіння позитивне сальдо ма-
ють Нідерланди, Франція, США та 
Німеччина, то Україна — чимале не-
гативне: мінус 423 мільйони доларів 
США. Щоправда, ще гірший резуль-
тат у Росії (–40 мільйонів), але та-
ким сусідством у світових рейтин-
гах не варто пишатися. 

З наведених фактів вчений ро-
бить висновок, що вітчизняне на-
сінництво слід розвивати спільни-
ми зусиллями всіх зацікавлених 
сторін: держави, насіннєвих гос-
подарств, селекціонерів та агра-
ріїв. Зокрема, необхідно рішучіше 
боротися з фальсифікатами насін-
ня, вживати дієвих заходів для під-
тримки вітчизняного насінництва 
на внутрішньому ринку. Підвищен-
ня якості насіння сприятиме отри-
манню дозволу на його продаж на 
території ЄС, чиї кліматичні умо-
ви близькі до українських. Тоді бу-
де шанс перетворитися з імпортера 
насіння на експортера. 

ДОВІДКА «УК»
На 1 січня цього року в Сумській області вели виробничу ді-

яльність 127 тисяч особистих селянських господарств, у корис-
туванні яких перебувало 137,5 тисячі га земельних ділянок. Із 
них: для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд — 10,5 тисячі га, ведення осо-
бистого селянського господарства — 85 тисяч га, товарного 
сільгоспвиробництва — 39 тисяч га.

Торік селяни зібрали майже 950 тисяч тонн картоплі, 200 — 
овочів, 17 тисяч тонн плодів та ягід, що становить відповідно 
99,5, 98,4 та 94,4% загальнообласного обсягу виробництва.

Питома частка молока, м’яса, яєць — 58,2—63%. У приват-
ному секторі утримують значну частину свиней та ВРХ, зокре-
ма корів — майже 60%, понад 70 — птиці. 

Коментар

Перспективи є, але за певних умов

Олександр МАСЛАК,  
директор департаменту 

агропромислового  
розвитку Сумської ОДА:

— Подальший розвиток приватних господарств зокрема в частині городництва залежати-
ме  від багатьох чинників. Насамперед від того, наскільки по-діловому й результативно у май-
бутньому об’єднають зусилля органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприєм-
ці, громадськість, аби не залишити селян сам на сам із проблемами, всіляко їх підтримати і до-
помогти.

На кону справа державної ваги. Адже саме на базі домогосподарств слід створювати сімейні 
фермерські підрозділи, які й надалі братимуться  за вирощування культур, непривабливих для 
великих аграрних компаній. Це насамперед ягоди і плодова продукція, зокрема зерняткові й 
кісточкові, картопля, овочі, виробництво молока тощо.

Щоб цей сегмент сільського підприємництва успішно розвивався, необхідно створити відпо-
відну ринкову та інженерну інфраструктуру — потужності для первинної обробки, переробки і 
тривалого зберігання продукції. Їх поки що немає, але без них не обійтися.

Тож насамперед потрібні приватні й кошти місцевих ОТГ, а для цього — відповідні програ-
ми соціально-економічного розвитку, в яких слід чітко означили об’єкти дорожньої інфраструк-
тури та комунального господарства. Ідеться про водопостачання і відведення, електрифікацію, 
газифікацію тощо.

Завдання цілком під силу, а їх втілення дасть змогу наповнити продовольчий ринок необхід-
ною рослинницькою продукцією — городиною, ягодами, плодами садівництва, без яких годі уя-
вити наше щодення. 

Торік сумські селяни зібрали майже 17 тисяч тонн плодів 
та ягід

Ф
от

о 
на

да
в 

ав
то

р



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

РАКУРС

Взяв і не повернув:  
історія українських позик
ФІНАНСИ. Рівень токсичних кредитів у  банківській системі зростає

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр» 

Якщо  у лютому 2020 року, 
коли в Україні й у світі за-

галом не було розпочато захо-
дів для запобігання розповсю-
дження коронавірусу та впро-
вадження карантину, економіч-
ні експерти і Нацбанк рапорту-
вали про деяке скорочення ток-
сичних кредитів, то нині аналі-
тики констатують: їхня частка 
знову стала стрімко зростати.

Цей високий  
NLP

Казати про значущість цьо-
го важливого показника для 
життєдіяльності країни і пере-
січних українців, мабуть, осо-
бливо й не треба. Його зростан-
ня робить банки дуже вразли-
вими, вони ще більше скоро-
чують свої програми кредиту-
вання бізнесу (і щонайважли-
віше, малого і середнього). У 
підсумку підприємці не отри-
мують коштів на свій розви-
ток, а споживачі — кредити на 
купівлю нерухомості, автомо-
білів та навіть звичайної побу-
тової техніки. До речі, найпо-
пулярнішими серед звичайних 
споживачів останніми роками 
були саме споживчі кредити, 
які банки в буквальному сен-
сі роздавали направо й наліво. 

На відміну від іпотечних 
кредитів або позик на купівлю 
автомобілів — тут вони, що на-
зивається, були озброєні — та-
кі позики надавали вибірково 
і нечасто. І звісно, банки мож-
на було зрозуміти, адже вони 
не хотіли ризикувати. Одна річ 
прокредитувати купівлю недо-
рогого холодильника, а зовсім 
інша — квартири чи будинку.

Українська банківська сис-
тема й так завжди відрізняла-
ся від систем в інших країнах 
високою часткою токсичних 
кредитів. Їх експерти ще іме-
нують NLP-кредити. У деяких 
банках ці показники були ду-
же високими: майже 95%. 

Начебто у лютому карти-
на стала вирівнюватися та на-
віть з’явилася позитивна тен-
денція. За інформацією Нац-
банку, того місяця частка ток-
сичних кредитів у нашій бан-
ківській системі скоротила-
ся на 0,36% — до 48,75%. У бе-
резні 2020 року ця частка на-
впаки зросла на 0,17% — до 
48,92%. За інформацією голов-
ного фінансового регулято-
ра країни, найбільша невда-
ча, як завжди останніми рока-
ми, спіткала державні банки. 
У них частка токсичних кре-
дитів зросла найбільше серед 
інших: на 0,95% — до 64,7%. І 
це дуже прикро, особливо ко-
ли стосується найбільших і 
найулюбленіших українцями 
банків, приміром, ПриватБан-
ку. У цій фінустанові такий 
показник збільшився на 0,41% 
— до 78,66%.

Найменшими частки ток-
сичних кредитів останнім ча-
сом були, як завжди, у банках 
з іноземним капіталом — цей 
показник у них збільшився ли-
ше на 0,1% і становив у серед-
ньому 33,27%.

Кожен другий  
не віддає

Нацбанк повідомляє іншу ці-
каву цифру: частка непрацюю-
чих кредитів у першому кварта-
лі 2020 року зросла на 44,64 мі-
льярдів гривень — до 575,42 мі-
льярдів гривень. Суми, як бачи-
мо, велетенські. У першій дека-
ді квітня «Урядовий кур’єр» по-
вертався до цієї теми та наво-
див не менш красномовні  циф-
ри опитувань споживачів щодо 
повернення взятих у фінансових 
установах кредитів. Нагадаємо, 
що станом на 9 квітня 2020 ро-
ку, згідно з інформацією компа-
нії FactumGroup, шість із десяти 
кредитів (майже 56% опитаних 
фізичних осіб), узятих в україн-
ських банках, були непогашени-
ми, тобто неповерненими. 

Фахівці компанії навели цікаві 
цифри: за перший місяць каран-
тину в Україні в рази збільши-
лися обсяги надання так званих 
кредитів до зарплати. Їх фізичні 
особи могли отримувати не лише 
в банках (і навіть не переважно в 
них), а й у численних мікрокре-
дитних установах, які останні-

ми роками стали популярними в 
Україні.  

Що про це думають 
самі банкіри?

Фінансовий директор Фор-
вардБанку Олександр Пасен-
ко ще у березні 2020 року зазна-
чав: якщо карантин тривати-
ме в Україні місяць-два (тобто 
не більше), то частка токсичних 
кредитів не зростатиме. А якщо 
його продовжать на триваліший 
термін, то проблеми вже будуть 
значно вагомішими. Адже еко-
номіка й фінанси нашої країни 
просто не готові до такого кро-
ку. Як бачимо, карантин триває, 
тож проблеми, пов’язані зі збіль-
шенням токсичних кредитів, на-
ростатимуть.

Буде чи не буде?!
Як відбуватиметься кредиту-

вання населення і бізнесу з огля-
ду на таку кількість токсичних 
позик?

Як зазначив «Урядовому 
кур’єру» директор рейтинго-
вого агентства «Стандарт-Рей-

тинг» кандидат економічних на-
ук  Андрій Нікітін, банки ще ра-
ніше розпочали перегляд лімітів 
за кредитними картками в бік 
їхнього зменшення. «Звісно, як 
вчить економічна теорія, що під-
тверджується практикою, у ра-
зі зниження ВВП (що  спостері-
гається нині і спостерігатиметь-
ся  надалі) зростає й частка не-
повернутих кредитів, тому од-
нозначно можу сказати: обся-
ги надання позик підприємцям 
не зростатимуть, а кредити на-
селенню зменшать темпи такого 
зростання».

Однак деякі банкіри не схиль-
ні малювати все чорними фар-
бами. Як вважає голова правлін-
ня ФорвардБанку Андрій Кисе-
льов, банки й надалі надавати-
муть споживчі кредити. Він на-
віть поетично описує цей про-
цес, вважаючи, що саме такі по-
зики — «як дихати для люди-
ни». І в цьому великий сенс спо-
живчого кредитування. Проте 
експерт вважає, що й інші кре-
дити також надаватимуть. Звіс-
но, але в яких обсягах та на яких 
умовах?

Фінансовий аналітик групи 
ICU Михайло Демків вважає, що 
в корпоративному секторі еко-
номіки падіння обсягів надання 
кредитів буде вагомим. Щоправ-
да, він не заперечує, що такого 
не станеться стосовно компаній, 
які працюють в агропромислово-
му секторі.

А виконавчий директор Неза-
лежної асоціації банків Украї-
ни Олена Коробкова переконана:  
нині і в подальшому банки вель-
ми вибірково надаватимуть по-
зики — лише перевіреним дав-
нім клієнтам, які мають хорошу 
кредитну історію й добру репу-
тацію. Тобто «своїм».

Хай там як, а банкам треба 
розробити заходи з добору по-
тенційних клієнтів, нівелювати 
чималі ризики такого кредиту-
вання. Також необхідно розро-
бити і втілити в життя програми 
поводження із власниками ток-
сичних кредитів:  графіки пога-
шення, певні списання тощо.
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Суспільний аудит здобутків децентралізації
Марія ЛАГІДНА  

для «Урядового кур’єра»

ВИБОРИ І ВИБІР. Схоже,  
вітчизняні законодавці поста-
вили крапку в дискусії щодо 
дати місцевих виборчих пе-
регонів: офіційно оголошено, 
що чергові, як і передбачено 
чинним Основним Законом, 
вибори до місцевих рад від-
будуться в жовтні цього року. 

Подія  знакова і з огляду 
на фінішну пряму найуспішні-
шої української реформи міс-
цевого самоврядування, тісно 
пов’язаної з нею децентралі-
зації повноважень і коштів, які 
центр уперше в сучасній істо-
рії часів Незалежності пере-
дав  територіям.

Щоправда, до цього ще 
треба докласти чимало за-
конодавчих та організацій-
них зусиль. За період ре-
форми (з 2015-го) утворено 
1029  об’єднаних територіаль-
них громад, в яких проживає 
33,3% загальної чисельнос-
ті громадян, вони займають 

44,2% загальної площі кра-
їни і  згуртували на засадах 
спроможності нових потужних 
утворень 4698 невеликих по-
дрібнених органів місцевого 
самоврядування (цифри взя-
то з офіційної статистики на 
початок 2020-го).

Водночас допоки нерефор-
мованими залишаються по-
над 6 тисяч громад, хоч, зро-
зуміло, об’єднавчі процеси 
там тривають, вже готові й 
затверджені урядом перспек-
тивні плани областей. Розпо-
чато реконструкцію другого 
рівня територіального поділу, 
завдяки якому більш як пів 
тисячі нинішніх районів мають 
стати сотнею нових потужних 
та ефективних утворень су-
брегіонального рівня.

Певна річ, подальші кроки 
реформаторів  потребувати-
муть невідкладного внесен-
ня змін до Конституції, однак  
уже зрозуміло: зупинимося 
на пів дорозі — змарнуємо всі 
попередні досягнення. Пере-
важна частина жителів нових 

ОТГ (принаймні, про це свід-
чать соціологічні досліджен-
ня, зроблені на замовлення 
Програми РЄ «Децентраліза-
ція і реформа місцевого само-
врядування в Україні») вже на 
практиці упевнилася в потріб-
ності реформування, отрима-

ла вищий рівень життя та якіс-
ніші адміністративні послуги,  
відчула переваги  децентралі-
зації. Натомість нереформо-
вані  місцеві ради ризикують 
залишитися  завжди бідними 
родичами на узбіччі загально-
го розвитку.

Усе це, зрозуміло, не може 
не позначитися на суспільних 
настроях, бо місцеві вибори 
так чи так зачіпають інтере-

си кожного громадянина дер-
жави. Усі ми є членами якоїсь 
конкретної громади — від сто-
личного мегаполіса до відда-
леного селища на сході, захо-
ді, півдні чи півночі країни.

Вибори до органів місце-
вого самоврядування — чи 

не найкращий (а може, на-
віть єдиний) шанс щось змі-
нити,  на холодну голову про-
аналізувати діяльність місце-
вих  менеджерів, яких ми на 
визначений законодавством 
строк фактично наймаємо на 
роботу й утримуємо коштом  
платників податків. Тож гріх, 
як мовиться, не скористати-
ся можливістю прискіпливо 
оцінити дії попередньої влади 

(ради, її очільника, виконав-
чого комітету, депутатського 
корпусу). І так само розсуд-
ливо і зважено підійти до но-
вого вибору на наступні п’ять 
років.

А чутливим камертоном 
суспільної думки були, є і, 
сподіваємося, завжди будуть 
ЗМІ — такий непорушний за-
кон демократії. Принагідно 
ми згадали про медіаспільно-
ту ще й тому, що розпочався і 
триватиме до 20 вересня чер-
говий загальноукраїнський 
конкурс журналістських ро-
біт 2020 року «Реформуван-
ня місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організа-
ції влади», яким зокрема тра-
диційно опікується Міністер-
ство  з  питань розвитку гро-
мад та територій за підтримки 
Ради  Європи.

Зазначимо, що умови кон-
курсу залишаються незмін-
ними, як, утім, і винагорода 
переможцям. Та нашим ре-
гіональним колегам  у їхніх 
творчих пошуках цього ра-

зу доведеться щоразу про-
ходити між Сциллою і Хариб-
дою. Тобто в жодному ра-
зі не сплутати мету творчо-
го суперництва щодо «під-
вищення поінформованості 
та обізнаності громадян про 
можливості й переваги ре-
форми» із звичайнісінькою 
передвиборною джинсою, 
як називають піар за гро-
ші, спроможною легко звес-
ти нанівець здобутки україн-
ської децентралізації.

«Засоби масової інформа-
ції мають право і обов’язок 
інформувати громадян і ви-
магати від публічної  влади 
роз’яснень та відповідальнос-
ті, — нагадує керівник депар-
таменту доброго врядування  
Ради Європи Даніель Попес-
ку. — Ідеться про забезпечен-
ня прозорості, доступ до до-
кументів, безперешкодне по-
ширення інформації про ді-
яльність місцевих рад. Усе це 
складові доброго врядування, 
європейського стандарту міс-
цевої демократії».

Засоби масової інформації мають право 
і обов’язок інформувати громадян і 
вимагати від публічної  влади роз’яснень 
та відповідальності.
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 квітня 2020 р. № 486-р 

Київ

Про затвердження перспективного плану  
формування територій громад Луганської області

1. Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» затвердити 
перспективний план формування територій громад Луганської області, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 29 квітня 2020 р. № 486-р
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

формування територій громад Луганської області
1. Графічна частина (карта Луганської області)

2. Перелік спроможних територіальних громад Луганської області

Назва територі-
альної громади

Код населеного 
пункту —  

адміністратив-
ного центру  

територіальної 
громади згідно 

з КОАТУУ

Назва населено-
го пункту — адмі-
ністративного цен-
тру територіальної 

громади

Назви територіальних громад, що входять до 
складу спроможної територіальної громади

Назва району чи міс-
та обласного значення, 

до якого входить адміні-
стративний центр тери-

торіальної громади

Біловодська 4420655100 смт Біловодськ Біловодська  
Бараниківська 

Брусівська  
Городищенська  

Данилівська  
Євсузька  

Кононівська  
Литвинівська  

Нижньобараниківська 
Новолимарівська  

Новоолександрівська 
Плугатарська  

Семикозівська  
Шуліківська

Біловодський район

Білокуракин-
ська

4420955100 смт Білокуракине Білокуракинська 
Бунчуківська 
Дем’янівська 
Курячівська 
Лизинська 

Нещеретівська 
Олександропільська 

Олексіївська 
Павлівська 

Просторівська 
Тимошинська

Білокуракинський район

Лозно-Олексан-
дрівська

4420955700 смт Лозно- 
Олександрівка

Лозно-Олександрівська 
Вівчарівська 

(Троїцький район) 
Мирненська 
Привільська 

(Троїцький район) 
Солідарненська 

Шарівська

—»—

Краснорічен-
ська

4421655400 смт Краснорічен-
ське

Красноріченська 
Бараниківська 

Макіївська  
Невська  

Нововодянська  
Новоолександрівська 

Кремінський район

Кремінська 4421610100 м. Кремінна Кремінська  
Новокраснянська  
Червонопопівська 

—»—

Лутугинська 4422210100 м. Лутугине Лутугинська
Білоріченська
Волнухинська

Врубівська
Георгіївська
Іллірійська
Кам’янська
Оріхівська

Першозванівська
Успенська

Челюскінська

Лутугинський район

Марківська 4422555100 смт Марківка Марківська  
Бондарівська  
Гераськівська  
Кабичівська  

Краснопільська  
Кризька  

Ліснополянська  
Просянська  
Сичанська 

Марківський район

Міловська 4422855100 смт Мілове Міловська  
Великоцька  
Зориківська  
Микільська  
Морозівська  
Мусіївська  

Новострільцівська  
Стрільцівська 

Міловський район

Новоайдарська 4423155100 смт Новоайдар Новоайдарська 
Бахмутівська 

Гречишкинська 
Денежниківська 

Дмитрівська 
Колядівська 
Муратівська 

Новоохтирська 
Олексіївська 
Побєдівська 

Райгородська 
Співаківська 
Штормівська

Новоайдарський район

Щастинська 4423110100 м. Щастя Щастинська 
Передільська 

(Станично-Луганський район) 
Петропавлівська 

(Станично-Луганський район) 
Трьохізбенська

Новоайдарський район

Білолуцька 4423355300 смт Білолуцьк Білолуцька  
Козлівська  

Можняківська  
Новобілянська  
Павленківська  
Танюшівська 

Новопсковський район

Новопсковська 4423355100 смт Новопсков Новопсковська 
Ганусівська 
Донцівська 

Заайдарівська 
Закотненська 
Кам’янська 

Новорозсошанська 
Пісківська 

Риб’янцівська 
Рогівська 

Осинівська

—»—

Гірська 4423810500 м. Гірське Гірська 
Золотівська 
Кримська

(Новоайдарський район) 
Нижненська 

Новотошківська 
Тошківська

Попаснянський район

Попаснянська 4423810100 м. Попасна Попаснянська  
Врубівська  

Комишуваська  
Троїцька 

—»—

Коломийчиська 4424082001 с. Коломийчиха Коломийчиська 
Ковалівська 
Куземівська 

Райгородська 
Стельмахівська

Сватівський район

Нижньодуван-
ська

4424055400 смт Нижня Дуванка Нижньодуванська 
Верхньодуванська 
Новочервоненська 
(Троїцький район) 

Оборотнівська 
Преображенська 

Тарасівська
(Троїцький район)

Сватівський район

Сватівська 4424010100 м. Сватове Сватівська 
Гончарівська 
Круглівська 
Маньківська 
Мілуватська 
Містківська 

Новомикільська 
(Кремінський район) 

Петрівська 
Рудівська 

Свистунівська 
Травнівська

—»—

Зимогір’ївська 4424510300 м. Зимогір’я Зимогір’ївська
Лозівська

Лотиківська
Родаківська

Слов’яносербська
Смілянська
Степівська

Хорошенська 

Слов’яносербський ра-
йон

Нижньотеплів-
ська

4424883501 с. Нижньотепле Нижньотеплівська 
Великочернігівська  

Верхньобогданівська  
Сотенська  
Теплівська

Станично-Луганський 
район

Станично- 
Луганська

4424855100 смт Станиця Лу-
ганська

Станично-Луганська  
Валуйська  
Вільхівська  

Комишненська 

—»—

Широківська 4424887001 с-ще Широкий Широківська 
Гарасимівська 

Красноталівська 
Розквітненська 

Талівська 
Чугинська

Станично-Луганський 
район

Старобільська 4425110100 м. Старобільськ Старобільська 
Верхньопокровська 

Калмиківська 
Курячівська 
Лиманська 

Новоборівська 
Нижньопокровська 

Половинкинська 
Підгорівська 
Світлівська 
Титарівська

Старобільський район

Чмирівська 4425186501 с. Чмирівка Чмирівська 
Бутівська 

Веселівська 
Вишнева 

Караяшницька 
Садківська 

Шпотинська

—»—

Шульгинська 4425187501 с. Шульгинка Шульгинська 
Байдівська 

Малохатська 
Хворостянівська

—»—
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Троїцька 4425455100 смт Троїцьке Троїцька 

Арапівська 
Багачанська 
Воєводська 

Демино-Олександрівська 
Лантратівська 

Новознам’янська 
Новоолександрівська 

Покровська 
Розпасіївська 

Розсипненська 
Тимонівська 
Тополівська 

Яменська

Троїцький район

Алчевська 4411200000 м. Алчевськ Алчевська
Адріанопільська (Перевальський район)

Артемівська (Перевальський район)
Білівська (Лутугинський район)

Бугаївська (Перевальський район)
Городищенська (Перевальський район)

Зоринська (Перевальський район)
Комісарівська (Перевальський район)

Малоіванівська (Перевальський район)
Михайлівська (Перевальський район)
Перевальська (Перевальський район)

Петрівська (Перевальський район)
Селезнівська (Перевальський район)
Фащівська (Перевальський район)
Центральна (Перевальський район)

Чорнухинська (Попаснянський район)
Юр’ївська (Лутугинський район)

Ящиківська (Перевальський район)

м. Алчевськ

Антрацитівська 4410300000 м. Антрацит Антрацитівська
Боково-Платівська

Верхньонагольчицька
Дубівська
Дяківська

Єсаулівська
Кам’янська
Кріпенська

Нижньонагольчицька
Рафайлівська

Червонополянська
Щотівська

Ясенівська (м. Ровеньки)

м. Антрацит

Довжанська 4412700000 м. Довжанськ Свердловська
Бірюківська
Володарська

Дар’їно-Єрмаківська
Калінінська

Кленова (м. Ровеньки)
Комсомольська

Ленінська
Матвіївська

Медвежанська
Нагольно-Тарасівська (м. Ровеньки)

Новоборовицька
Новодар’ївська (м. Ровеньки)

Олександрівська
Провальська

Червонопартизанська
Шахтарська

м. Довжанськ

Кадіївська 4413100000 м. Кадіївка Стаханівська 
Алмазнянська

Березівська (Попаснянський район)
Брянківська (м. Брянка)

Весняненська (Слов’яносербський район)
Голубівська (Попаснянський район)

Донецька (м. Голубівка)
Ірмінська

Калинівська (Попаснянський район)
Кіровська (м. Голубівка)

Первомайська (м. Первомайськ)
Фрунзенська (Слов’яносербський район)

Червоногвардійська (м. Голубівка)
Червонопрапорська (Перевальський район)

Южно-Ломуватська (м. Брянка)

м. Кадіївка

Лисичанська 4411800000 м. Лисичанськ Лисичанська 
Білогорівська 

(Попаснянський район) 
Вовчоярівська 

(Попаснянський район) 
Малорязанцівська 

(Попаснянський район) 
Мирнодолинська (у складі смт Мирна Долина, 

с. Біла Гора,  
с-ща Лоскутівка,  

с-ща Підлісне,  
с. Рай-Олександрівка,  

с. Устинівка (Попаснянський район) 
Новодружеська 

Привільська 

м. Лисичанськ

Луганська 4410100000 м. Луганськ Луганська
Веселогірська (Слов’яносербський район)
Веселотарасівська (Лутугинський район)
Жовтенська (Слов’яносербський район)
Металістська (Слов’яносербський район)

Миколаївська (Станично-Луганський район)
Олександрівська

Розкішнянська (Лутугинський район)

Фабричненська (Лутугинський район)
Ювілейна

м. Луганськ

Ровеньківська 4412300000 м. Ровеньки Ровеньківська
Благівська

Бобриківська (Антрацитівський район)
Кошарська (Антрацитівський район)

Дзержинська
Михайлівська
Пролетарська

Ребриківська (Антрацитівський район)

м. Ровеньки

Рубіжанська 4412500000 м. Рубіжне Рубіжанська  
Булгаківська 

(Кремінський район) 
Варварівська 

(Кремінський район) 
Голубівська 

(Кремінський район) 
Кудряшівська 

(Кремінський район) 
Михайлівська (Кремінський район)

м. Рубіжне

Сєвєродонецька 4412900000 м. Сєвєродонецьк Сєвєродонецька 
Борівська 

Боровенська 
(Кремінський район) 

Єпіфанівська 
(Кремінський район) 

Мирнодолинська 
(Попаснянський район) 

Новоастраханська 
(Кремінський район) 

Сиротинська 
Смолянинівська 

(Новоайдарський район) 
Чабанівська (Новоайдарський район)

м. Сєвєродонецьк

Молодогвардій-
ська

4411470400 м. Молодогвар-
дійськ

Молодогвардійська
Великологівська

Енгельсівська
Мирненська

Новоганнівська
Новоолександрівська

Новосвітлівська
Самсонівська
Сімейкинська

Хрящуватенська

м. Сорокине

Сорокинська 4411400000 м. Сорокине Краснодонська
Білоскелюватська

Великосуходільська
Верхньогарасимівська
Верхньошевирівська
Давидо-Микільська

Ізваринська
Краснодонська

Пархоменківська
Поріченська

Сєверна
Суходільська

Урало-Кавказька 

—»—

Хрустальнен-
ська

4411600000 м. Хрустальний Краснолуцька
Вахрушівська

Запорізька
Іванівська (Антрацитівський район)

Краснокутська (Антрацитівський район)
Краснолуцька (Антрацитівський район)

Маломиколаївська (Антрацитівський район)
Микитівська (Антрацитівський район)

Міусинська
Петровська
Софіївська

Фащівська (Антрацитівський район)
Хрустальненська

Штерівська 

м. Хрустальний

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 29 квітня 2020 р. № 486-р
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 833 «Про затвердження перспективного плану формуван-

ня територій громад Луганської області» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2279).
2. Пункт 1 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 13 січня 2016 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 317).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 31 травня 2017 р. № 363 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1470).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 845 «Про внесення змін до перспективного плану 

формування територій громад Луганської області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 92, ст. 3067).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 169 «Про внесення змін до перспективного плану фор-

мування територій громад Луганської області» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 922).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1322 «Про внесення змін до перспективного плану фор-

мування територій громад Луганської області» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 90).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 518-р 
Київ

Про звільнення Терещенка О. Л. з посади заступника Міністра  
у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України
Звільнити Терещенка Олександра Леонтійовича з посади заступника Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих те-

риторій та внутрішньо переміщених осіб України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 519-р 
Київ

Про звільнення Погорілого Я. А.  
з посади Голови Державного агентства резерву України

Звільнити Погорілого Ярослава Андрійовича з посади Голови Державного агентства резерву України відповідно до частини 
першої статті 871 Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 521-р 
Київ

Про призначення Олейнікова Є. В.  
заступником Голови Державної податкової служби України

Призначити Олейнікова Євгена Володимировича заступником Голови Державної податкової служби України з 14 травня  
2020 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобі-
гання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Президент України
призначив:
БАКУНА Василя Івановича — головою Локачинської районної державної адміністрації Волинської області;
КОЛЕСНИКОВУ Катерину Миколаївну — головою Біловодської районної державної адміністрації Луганської області;
НОВИКОВУ Тетяну Володимирівну — головою Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області;
ЗОЛКІНА Юрія Олексійовича — головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області;
МОЛЧАНОВУ Галину Володимирівну — головою Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області;
САДОВОГО Сергія Миколайовича — головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
ЛАГУТУ Ярослава Миколайовича — головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
ШАТІРІШВІЛІ Давида Арчіловича — головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
ЩЕРБАКА Ігоря Михайловича — головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
ФЕСИКА Кирила Олександровича — головою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;
КОНДРАШОВУ Наталію Михайлівну — головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;
СМИРНОВА Віктора Володимировича — головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;
ПАВЛОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
ЧЕЧОТКУ Ірину Романівну — головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;
ГАРЯГУ Олега Олександровича — головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;
УРБАНСЬКОГО Богдана Петровича — головою Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області;
КАШУБУ Максима Валерійовича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.
звільнив:
ДУДЕЧКА Віктора Федоровича — з посади голови Локачинської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку 

із закінченням строку повноважень Президента України;
ЗОЛКІНА Юрія Олексійовича — з посади голови Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області у 

зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ОНОФРІЙЧУКА Петра Васильовича — з посади голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із 

закінченням строку повноважень Президента України;
СМИРНОВА Віктора Володимировича — з посади голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку 

із закінченням строку повноважень Президента України;
ГАРЯГУ Олега Олександровича — з посади голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із 

закінченням строку повноважень Президента України.

КАДРОВІ ПИТАННЯ
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Отримання бланку спеціального дозволу на розширення меж спе-

ціального дозволу від 31.10.2011 №5412 на користування надрами з 
метою видобування вуглеводнів Горобцівсько-Відрадненського родо-
вища. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газо-
вий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр 
буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазви-
добування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Горобцівсько-Відрадненського родовища обліковують на Державно-
му балансі корисних  копалин України; наявні документи дозвільно-
го характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил 
розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюва-
тиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Горобцівсько-Відрадненського родовища обліковують на Державному 
балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного ха-
рактеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил роз-
робки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і роз-
відку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійсню-
ватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі значною 
віддаленістю від електромережі необхідної потужності використання 
верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Горобцівсько-Відрадненське родовище знаходиться на терито-
рії Полтавського, Решетилівського, Новоcанжарського районів Пол-
тавської області. Ділянка надр спеціального дозволу на користуван-
ня надрами включає Горобцівське, Відрадненське та Західно-Відрад-
ненське родовища.

Територіальні альтернативи (об’єкт існуючий, площа існуючої ді-
лянки надр — 40,7 км2; запропоновані зміни ділянки надр — площа  
59,16 км2, родовище знаходиться в промисловій розробці)

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази 

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Горобцівське родовище відкрите в 1983 році свердловиною № 11 та 
внесене до Державного балансу запасів. Відрадненське — відкрите в 
1987 році свердловиною № 12. У 2013 р. свердловиною № 28-Відрад-
ненська було відкрито Західно-Відрадненське газове родовище.

Усього в межах Горобцівсько-Відрадненської ділянки надр пробуре-
но 14 пошукових та розвідувальних свердловин.

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюється на 
установці комплексної підготовки газу (УКПГ).

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встанов-
люють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть 
у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенса-
ційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, 

що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що 
мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть впли-
нути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, розрахову-
ють згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податково-
го кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечен-
ня режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприєм-
ства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і 
природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно до-
пустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. 

Природно-заповідний фонд: на території Горобцівсько-Відраднен-
ського родовища знаходиться частина загальнозоологічного заказни-
ка місцевого значення «Сьомківщина».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які мо-
гли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні 
або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ри-
зиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів за-
бруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти ха-
рактеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитив-
ний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвес-
тицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є ваго-
мим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки 
України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов 
комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, 
історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурно-
го ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впли-
ву об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних 
ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за 

мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля (в тому числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких мо-
же зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачепле-
них держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимоги ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонно-
го впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього пові-
домлення.

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгля-
ду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зау-
важень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реє-
стру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що 
надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду 
на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це 
включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде розширення меж існуючої ділянки надр спеці-
ального дозволу №5412 від 31.10.2011 року на користування надрами, 
з метою продовження видобування вуглеводнів Горобцівсько-Відрад-
ненського родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу 
на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики 
та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст 

відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкіл-
ля та стратегічної екологічної оцінки.

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

Номер лота: GL3N018083- GL3N018092, GL6N018093, 
GL3N018094, GL2N018095, GL3N018096

Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за 18 кредитними договорами, 
укладеними 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: 

11.06.2020

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/47240-asset-sell-id-275987

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

Номер лота: GL3N018102
Короткий опис активів (майна) в лоті Право вимоги за кредитним договором, 

укладеними з фізичною особою  
(із забезпеченням)

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

09.06.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного 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/47232-asset-
sell-id-275919

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні  

22018160000000121
Підозрюваний Воронін Павло Сергійович, 03.03.1987 р.н., адреса:   

АРК, м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 18, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно о 15 год. 00 хв. 
28.05.2020 з’явитися в каб. №201А до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в 
Одеській обл. Андреєва В. А., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43,  
р.т. 0487792503, для допиту як підозрюваного та ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та на-
слідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України. Нагадує-
мо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення.

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: GL3N018078, GL21N018081; GL48N018100; 
GL3N017945-GL3N017948 (4 лота)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби, дебіт.заборг.,  
майнові пр.,кредити. 

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

09.06.2020; 10.06.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/47221-asset-sell-id-275882,47236-asset-
sell-id-275931, 47251-asset-sell-id-276028

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№22017160000000233
Підозрюваний Бойцов Семен Юрійович, 31.12.1996 р.н., зареєстро-

ваний за адресою: м. Донецьк, б-р Шахтобудівельників, 25-А, кв. 6, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно о 
09 год. 00 хв. 28.05.2020 з’явитися в каб. №201А до ст. слідчого в ОВС 
СВ УСБУ в Одеській обл. Андреєва В. А., за адресою: м. Одеса, вул. Єв-
рейська, 43, р.т. 0487792503, для вручення Вам письмового повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри та пам’ятки про права  
підозрюваного, допиту як підозрюваного та ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та наслід-
ки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України. Нагадуємо про 
обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№22018160000000019
Підозрюваний Тютєрєв Олександр Миколайович, 16.04.1980 р.н., 

адреса: РФ, м. Омськ, вул. Третя Молодіжна, 65/61, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно о 14 год. 00 хв. 
28.05.2020 з’явитися в каб. №201А до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в 
Одеській обл. Андреєва В. А., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, 
р.т. 0487792503, для допиту як підозрюваного та ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та на-
слідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України. Нагадує-
мо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення.

Чернігівський апеляційний суд викликає як обвинуваченого Степано-
ва Валерія Володимировича, 07.04.1960 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Чернігів, пров. Калініна, буд.15), для учас-
ті у кримінальному провадженні № 11-кп/4823/331/20 по обвинувачен-
ню Степанова Валерія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 28 травня 2020 року о 09-00 годині під 
головуванням судді Заболотного В. М. в приміщенні суду за адресою: 
м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2.

Розшукуються спадкоємці померлого 15 жовтня 2019 року Бражник 
Анатолія Полікарповича, що проживав в смт Петриківка Петриківсько-
го району Дніпропетровської області, вул. Яблунева (до перейменуван-
ня Куйбишева), буд. 5. Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох 
тижнів з дня опублікування даного оголошення до Петриківської дер-
жавної нотаріальної контори за адресою: смт Петриківка Петриківсько-
го району Дніпропетровської області, проспект Петра Калнишевсько-
го, буд. 71, тел. 0972283396, державний нотаріус Могильна Людмила 
Григорівна.

Втрачені документи:  
судновий квиток, технічний талон, свідоцтво про придатність малого судна 

до плавання, технічний формуляр малого судна на човен «Казанка 5М3» бортовий номер 
УЧА 961-К та посвідчення на право керування маломірним судном, видані 

на Мальованого Віктора Миколайовича, вважати недійсними.
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ПОСТАНОВА 
від 13 травня 2020 р. № 367 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету  
Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня  2018 р. № 845 «Де-

які питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» (Офіційний ві-
сник України, 2018 р., № 84, ст. 2769) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 367

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2018 р. № 845
1. У пункті 2 постанови слова «Міністерству інформаційної політики» виключи-

ти, а слова «Міністерству культури» замінити словами «Міністерству культури та ін-
формаційної політики».

2. У Положенні про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Со-
кіл» («Джура»), затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слова і цифри «Стратегії національно-патріотичного виховання ді-
тей та молоді на 2016—2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 
жовтня 2015 р. № 580» замінити словами і цифрами «Стратегії національно-патрі-
отичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 
р. № 286»;

2) пункт 3 після слів «загальної середньої» доповнити словами «, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої», а після слів «молодіжних центрах» — 
словами «, центрах національно-патріотичного виховання»; 

3) у пункті 8 слова «Українським державним центром туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (далі — Український державний центр туризму)» замінити слова-
ми «Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєз-
навства і туризму учнівської молоді (далі — Український державний центр національ-
но-патріотичного виховання)»;

4) у пункті 9:
абзац перший після слів «загальної середньої» доповнити словами «професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої», а після слів «молодіжних центрів» — 
словами «, центрів національно-патріотичного виховання»;

абзац шостий після слів «молодіжних центрів» доповнити словами «, центрів на-
ціонально-патріотичного виховання»;

5) в абзаці другому пункту 14 слова «Головним штабом або, за його дорученням» 
замінити словами «Українським державним центром національно-патріотичного ви-
ховання або, за дорученням Головного штабу»;

6) у пункті 20 слово «МІП,» виключити;
7) пункт 37 доповнити абзацом такого змісту:
«В умовах особливого періоду, надзвичайної ситуації, карантину, установлених 

на всій території України, інші строки проведення III етапу наметового таборуван-
ня Гри, ніж визначені цим пунктом, та місце його проведення затверджуються нака-
зом МОН. Строки проведення І та ІІ етапів визначаються з урахуванням строку про-
ведення ІІІ етапу.»;

8) в абзаці другому пункту 42 слово «збірні» виключити;
9) у тексті Положення слова «Український державний центр туризму» в усіх від-

мінках замінити словами «Український державний центр національно-патріотично-
го виховання» у відповідному відмінку, а слово «Мінкультури» — словом «МКІП».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 368 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 11 вересня 2007 р. № 1123  

і від 5 серпня 2009 р. № 812 
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123 «Про 

умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нота-
ріальних архівів» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 69, ст. 2637; 2017 р., № 19, 
ст. 532) і від 5 серпня 2009 р. № 812 «Про затвердження Порядку витрачання, збе-
рігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх вико-
ристання та опису і зразка такого бланка» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, 
ст.2074) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 р. № 368

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123 

і від 5 серпня 2009 р. № 812
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123:
1) у пункті 2:
в абзаці першому слова «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастопо-
лі» замінити словами «територіальних органів Міністерства юстиції»;

в абзаці другому підпункту 2 слова «головним територіальним управлінням юсти-
ції» замінити словами «територіальним органом Міністерства юстиції»;

2) у другому реченні пункту 5 слова «головним територіальним управлінням юсти-
ції» замінити словами «територіальним органом Міністерства юстиції».

2. У Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних доку-
ментів і звітності про їх використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 серпня 2009 р. № 812:

1) у пункті 10 слова «відповідне Головне управління юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Ки-
єві чи Севастополі» замінити словами «відповідний територіальний орган Мін’юсту»;

2) у пункті 11 слова «відповідне Головне управління юстиції» замінити словами 
«відповідний територіальний орган Мін’юсту».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 травня 2020 р. № 378 
Київ

Про внесення змін до Порядку виконання  
на території України Конвенції про цивільно-правові  

аспекти міжнародного викрадення дітей
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно-право-

ві аспекти міжнародного викрадення дітей, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 липня 2006 р. № 952 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28,  
ст. 2016; 2010 р., № 67, ст. 2409; 2017 р., № 96, ст. 2935), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 травня 2020 р. № 378

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку виконання на території України  

Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
1. У пункті 2 слова «територіальні органи — Головне територіальне управління юсти-

ції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юсти-
ції в областях, мм. Києві та Севастополі» замінити словами «його територіальні органи».

2. У підпункті 2 пункту 5 слова «Національного центрального бюро Інтерполу» заміни-
ти словами «Національної поліції».

3. У пункті 7 слова «Національне центральне бюро Інтерполу» замінити словами «На-
ціональна поліція».

4. Підпункт 2 пункту 8 викласти в такій редакції:
«2) на підставі рішення суду або в разі досягнення згоди між заявником та особою, 

в якої перебуває дитина, узгодити із заявником, якщо він перебуває на території кон-
сульського округу, та/або центральним органом іноземної держави організаційні питан-
ня, пов’язані з поверненням дитини, та надати сприяння в оформленні відповідного до-
кумента для забезпечення повернення дитини в Україну.».

5. У пункті 9:
1) доповнити пункт підпунктами 61 і 62 такого змісту:
«61) звертається до ДМС або до виконавчого органу сільської, селищної або 

міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий ор-
ган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації міс-
ця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одини-
ці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради  
(далі — орган реєстрації), із запитом про надання інформації про реєстрацію місця про-
живання/ перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебуває на території Укра-
їни;

62) звертається до ДМС із запитом про надання інформації про прийняте рішення що-
до визнання дитини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біжен-
цем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;»;

2) підпункт 16 виключити.
6. У пункті 10:
1) в абзаці першому слова «щодо заявників — громадян» замінити словами «стосов-

но заявників (фізичних осіб), які проживають на території»;
2) в абзаці другому слово «Громадянам» замінити словами «Заявникам (фізичним 

особам), які проживають на території», а слова «до місцевого центру безоплатної право-
вої допомоги для призначення адвоката» — словами «до місцевого центру безоплатної 
вторинної правової допомоги для прийняття рішення про надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги».

7. У пункті 12:
1) в абзаці п’ятому підпункту 2 слова «або до суду» виключити, а слово «умов» замі-

нити словом «порядку»; 
2) підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) сприяє заявнику в одержанні в суді виконавчого документа у разі відмови осо-

би, у якої перебуває дитина, добровільно виконати рішення суду; роз’яснює порядок йо-
го пред’явлення до виконання в орган державної виконавчої служби; на прохання заяв-
ника пред’являє виконавчий документ в орган державної виконавчої служби; інформує 
Мін’юст про стан виконавчого провадження. 

Зазначені дії виконуються у разі, коли заявник не звернувся до адвоката або іншим чи-
ном не призначив приватного представника.»;

8. Пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. ДМС або відповідний орган реєстрації на запит Мін’юсту надає інформацію про 

реєстрацію місця проживання/перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебу-
ває на території України.

ДМС на запит Мін’юсту надає інформацію про прийняте рішення щодо визнання ди-
тини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту».».

9. У пункті 19:
1) підпункт 2 після слів «доступу до дитини» доповнити словами «або до органу опі-

ки та піклування за місцем проживання дитини для одержання висновку про умови про-
живання дитини та/або інформації про її думку стосовно спілкування із заявником з ура-
хуванням віку і рівня розвитку дитини, а також для вжиття заходів щодо визначення спо-
собів участі у вихованні того з батьків, який проживає окремо від дитини (за умови по-
дання ним відповідної заяви)»;

2) підпункт 5 виключити.
10. Абзац другий підпункту 2 пункту 20 після слів «про умови проживання дитини» 

доповнити словами «та/або інформації про її думку стосовно спілкування із заявником 
з урахуванням віку і рівня розвитку дитини, а також для вжиття заходів щодо визначен-
ня способів участі у вихованні того з батьків, який проживає окремо від дитини (за умови 
подання ним відповідної заяви)».

11. Пункт 24 викласти в такій редакції:
«24. ДМС або відповідний орган реєстрації на запит Мін’юсту надає інформацію про 

реєстрацію місця проживання/перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебу-
ває на території України.

ДМС на запит Мін’юсту надає інформацію про прийняте рішення щодо визнання ди-
тини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту».».

12. Пункт 27 після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«9) минуло шість місяців після інформування заявника про суд іноземної держави, 

компетентний розглядати справу на підставі Конвенції, відносно тих держав, які зробили 
застереження відповідно до статей 26, 42 Конвенції, якщо внутрішнє законодавство іно-
земної держави не передбачає надання подальшого сприяння заявникам у справі;

10) минуло шість місяців після інформування заявника про суд України, компетентний 
розглядати справу на підставі Конвенції, відносно заявників, що проживають на терито-
рії держав, які зробили застереження відповідно до статей 26, 42 Конвенції, та у разі, ко-
ли заявник звернувся до адвоката або іншим чином призначив приватного представника;

11) отримано від ДМС інформацію про прийняте рішення щодо визнання дитини та/
або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, яка по-
требує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які по-
требують додаткового або тимчасового захисту»;

12) державним виконавцем надіслано органу досудового розслідування повідомлен-
ня про вчинення боржником кримінального правопорушення та винесено постанову про 
закінчення виконавчого провадження, за винятком відновлення виконавчого проваджен-
ня в результаті скасування судом постанови державного виконавця про закінчення вико-
навчого провадження;

13) центральним органом іноземної держави поінформовано про закриття справи у 
зв’язку з вжиттям вичерпних заходів або неможливістю вжиття заходів відносно заяви, 
визначених статтею 7 Конвенції, відповідно до внутрішнього законодавства цієї інозем-
ної держави.».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом п’ятнадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 379 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів,  
передбачених у державному бюджеті для здійснення  

Українським культурним фондом заходів 
 з підтримки проектів

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 414 (Офіційний ві-
сник України, 2018 р., № 45, ст. 1569; 2019 р., № 21, ст. 712), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

 від 13 травня 2020 р. № 379

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для здійснення Українським культурним  
фондом заходів з підтримки проектів

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Для реалізації проектів, визначених пунктом 3 цього Порядку, Фонд видає наказ, у яко-

му зазначаються найменування проекту, його виконавець, строк і місце проведення, сума ви-
трат на його підготовку та проведення, порядок подання звітності.

У разі прийняття Фондом рішення про надання гранту з грантоотримувачем укладається 
відповідний договір про надання гранту.

Невід’ємною частиною договору про надання гранту є кошторис витрат з необхідни-
ми розрахунками і обґрунтуваннями, затвердженими грантоотримувачем та узгодженими з 
Фондом.

Типи та види витрат визначаються нормативами Фонду.
Грантоотримувачем може бути особа, у якої відсутня заборгованість із виплати заробітної 

плати та платежів до бюджету, яка своєчасно виконала свої зобов’язання перед Фондом у по-
передні роки, має досвід реалізації відповідних проектів, підтвердила платоспроможність, на-
дала фінансовий план реалізації проекту.

Фінансування проектів може здійснюватися у повному обсязі за рахунок Фонду. У разі реа-
лізації спільних проектів Фонд може здійснювати фінансування проектів частково.

Фонд здійснює фінансування проекту згідно з укладеними договорами шляхом перераху-
вання коштів із свого реєстраційного рахунка на рахунки грантоотримувача, відкриті в уста-
новах банків.

На усіх етапах здійснення заходів з підтримки проектів Фонд здійснює контроль за вико-
нанням грантоотримувачем зобов’язань, визначених договором про надання гранту.

Фонд одержує та аналізує звіти про результати виконання проектів та використання ко-
штів, спрямованих на їх реалізацію.

Обов’язковою умовою завершення проекту, реалізованого за підтримки Фонду, є публічне 
представлення результатів його виконання, а також розміщення звіту про використання ко-
штів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Фонду для відкритого доступу у формі відкри-
тих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

2. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту: 
«51. Фонд може здійснювати фінансування проекту частинами (траншами) у розмірах та у 

строки, визначені у договорі про надання гранту, але не більше дванадцяти місяців протягом 
поточного та наступного бюджетного періоду.

У разі фінансування проекту на строк більше шести місяців оплата частинами (транша-
ми) є обов’язковою.

Якщо протягом строку, встановленого договором про надання гранту, після отримання 
оплати частинами (траншами) грантоотримувач не надав акт про реалізацію проекту та зві-
ту про використання бюджетних коштів за призначенням, сума оплати частини (траншу) під-
лягає поверненню Фонду.».

3. Пункт 8 виключити.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ТРАВНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть нiч День Oбласть нiч День

Київська +2 +7 +10 +15 Черкаська +2 +7 +10 +15
Житомирська +2 +7 +10 +15 Кіровоградська +2 +7 +10 +15
Чернігівська +2 +7 +10 +15 Полтавська +2 +7 +10 +15
Сумська +1 +6 +9 +14 Дніпропетровська +2 +7 +11 +16
Закарпатська +2 +7 +13 +18 Одеська +5 +10 +13 +18
Рівненська +1 +6 +10 +15 Миколаївська +4 +9 +13 +18
Львівська +1 +6 +10 +15 Херсонська +4 +9 +13 +18
Івано-Франківська +1 +6 +10 +15 Запорізька +3 +8 +13 +18
Волинська +1 +6 +10 +15 Харківська +2 +7 +10 +15
Хмельницька +1 +6 +10 +15 Донецька +2 +7 +11 +16
Чернівецька +2 +7 +11 +16 Луганська +2 +7 +11 +16
Тернопільська +1 +6 +10 +15 Крим +4 +9 +13 +18
Вінницька +1 +6 +10 +15 Київ +4 +6  +12 +14

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

10..15
2..7

11..16
2..7

10..15
2 ..7

13..18
4..9

10..15
1..6

гроза

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) 
інформує, що з 29 квітня 2020 року Товариство з додатковою відповідаль-
ністю «Страхове Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» ви-
ключено з членів МТСБУ на підставі поданої заяви.

ТДВ «СТДВ «Глобус» втратило право укладати договори обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних тран-
спортних засобів та зобов’язане виконати свої зобов’язання згідно з укла-
деними ним договорами.

ОГОЛОШЕННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


	21_P1
	21_p2
	21_p3
	21_p4
	21_P5-6
	21_P7
	21_p8

