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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5р 
(Проєкт «вища освіта України») між Україною  

та Європейським інвестиційним банком
Верховна Рада України ПОСтанОвЛяЄ:
Ратифікувати Угоду про грант Фонду Е5Р (Проєкт «Вища освіта України») між 

Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 17 грудня 2018 року у м. 
Брюсселі (додається), яка набирає чинності з дати набрання чинності цим Законом.

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

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з метою підвищення спроможності 

системи охорони здоров’я України протидіяти 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
Верховна Рада України ПОСтанОвЛяЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Вер-

ховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19 із наступними змінами) доповнити частиною 
п’ятою такого змісту:

«До виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хво-
роби (СOVID-19), у закладах охорони здоров’я та інших закладах, установах, пунк-
тах, організаціях, які здійснюють відповідну діяльність, на волонтерських засадах мо-
жуть залучатися лікарі-інтерни, а також лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації 
на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії в порядку та з урахуван-
ням обмежень щодо такого залучення, які встановлюються рішенням центрально-
го органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфе-
рі охорони здоров’я».

2. Закон України »Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228 із наступними змінами) доповнити стат-
тею 351 такого змісту:

«Стаття 351. Епідеміологічний пошук випадків зараження коронавірусною хворо-
бою (COVID-19) шляхом тестування

З метою здійснення епідеміологічного пошуку випадків зараження коронавірус-
ною хворобою (COVID-19), а також ефективного виявлення осіб, які мали контакт 
із особами, хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19), та застосування обмеж-
увальних протиепідемічних заходів центральний орган виконавчої влади, що здій-
снює формування державної політики у сфері охорони здоров’я, забезпечує орга-
нізацію проведення посиленого тестування на амбулаторному та стаціонарному рів-
нях залежно від медичних показань відповідно до галузевих стандартів медичної до-
помоги.

Тестування відповідно до частини першої цієї статті є обов’язковим для:
осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хворо-

би (СOVID-19);
осіб, які мали встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворо-

бу (COVID-19).
Регулярне тестування відповідно до частини першої цієї статті є обов’язковим для:
медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, що на-

дають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також осіб, 
які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної хворо-
би (COVID-19), зокрема працівників Національної поліції та Національної гвардії, - не-
залежно від того, чи мали вони встановлений контакт із особою, хворою на корона-
вірусну хворобу (COVID-19).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері охорони здоров’я, забезпечує проведення тестування на амбулаторно-
му рівні для осіб, які не потребують госпіталізації відповідно до галузевих стандартів 
медичної допомоги. Для проведення тестування на амбулаторному рівні може забез-
печуватися розгортання пунктів тестування (відбору зразків матеріалів) для подаль-
шого транспортування відібраних зразків у визначений заклад охорони здоров’я за 
адміністративно-територіальною приналежністю. Тестування на амбулаторному рівні 
здійснюється відповідно до алгоритму, розробленого та затвердженого центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфе-
рі охорони здоров’я, який оновлюється та переглядається в порядку, визначеному 
законом. До проведення тестування на амбулаторному рівні можуть залучатися лі-
карі-інтерни, а також лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи 
підтвердження кваліфікаційної категорії з урахуванням обмежень щодо їх залучен-
ня, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я».

3. Частину другу статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; 2020 
р., № 17, ст. 106) викласти в такій редакції:

«2. Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоля-
ції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобі-
гання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також лока-
лізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, допомога по тимчасовій непрацездатнос-
ті виплачується у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно 
від страхового стажу, за винятком медичних працівників, яким допомога по тимча-
совій непрацездатності у таких випадках виплачується в розмірі 100 відсотків серед-
ньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Цей Закон діє протягом терміну дії карантину та обмежувальних заходів, запро-

ваджених Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому законом, та протя-
гом двох місяців з моменту їх відміни.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного тижня з дня набрання чинності цим 
Законом:

1) доручити Міністерству охорони здоров’я України розроблення порядку визна-
чення закладів охорони здоров’я, призначених для госпіталізації осіб, хворих на ко-
ронавірусну хворобу (COVID-19), які належать до першої, другої та третьої хвиль, а 
також тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) та черго-
вість заповнення таких закладів хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19);

2) доручити Міністерству охорони здоров’я України розробити інструкції з навчан-
ня медичного та іншого персоналу, залученого до боротьби з поширенням коронаві-
русної хвороби (COVID-19), щодо запобіжних заходів, спрямованих на попереджен-
ня інфікування, зокрема використання засобів індивідуального захисту, а також до-
даткових заходів із профілактики інфекцій та інфекційного контролю при надан-
ні медичної допомоги та догляді за пацієнтами, хворими на коронавірусну хворобу 
(COVID-19), та забезпечити продовження відповідних навчань;

3) забезпечити регулярне оновлення та приведення у відповідність Міністерством 
охорони здоров’я України алгоритму тестування осіб на COVID-19, алгоритму при-
йому осіб із симптомами коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах охорони 
здоров’я, а також алгоритму дій у випадку звернення таких осіб за медичною до-
помогою поза визначеними точками контакту відповідно до останніх рекомендацій 
Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центру з контролю та профілактики за-
хворювань США;

4) доручити Міністерству охорони здоров’я України розроблення, затвердження 
та відпрацювання (тренувального застосування) порядку, який визначає алгоритм 
дій у випадку пікового навантаження на заклади охорони здоров’я, призначені для 

госпіталізації осіб, хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19), відповідно до остан-
ніх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центру з контролю та 
профілактики захворювань США;

5) забезпечити обов’язкове оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації 
про:

результати тестування на коронавірусну хворобу (COVID-19) та кількість проведе-
них тестів на амбулаторному та стаціонарному рівнях — на щоденній основі;

забезпеченість закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, медичними ви-
робами, медичним обладнанням, витратними матеріалами (зокрема засобами інди-
відуального захисту), необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобі-
гання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хворо-
би (COVID-19), а також кількість та кваліфікацію відповідно залученого медично-
го персоналу із обов’язковим зазначенням належності конкретного закладу охоро-
ни здоров’я, призначеного для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою 
(COVID-19), до закладів охорони здоров’я першої, другої та третьої хвилі — на що-
тижневій основі;

закупівлю, отримання (в тому числі як гуманітарної або благодійної допомоги) та 
розподіл лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання та витратних 
матеріалів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виник-
ненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), із 
обов’язковим зазначенням кількості таких матеріалів, їх вартості та джерела фінан-
сування (в разі придбання), отримувачів (із зазначенням конкретного закладу охоро-
ни здоров’я, який отримує матеріали) та строків розподілу таких матеріалів між отри-
мувачами — на щотижневій основі;

методологію розрахунку забезпеченості (потреби) закладів охорони здоров’я в лі-
карських засобах, медичних виробах, медичному обладнанні та витратних матеріа-
лах, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19);

оновлення та приведення у відповідність із останніми рекомендаціями Всесвітньої 
організації охорони здоров’я та Центру з контролю та профілактики захворювань 
США Міністерством охорони здоров’я України алгоритмів, пов’язаних зі здійснен-
ням заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19);

6) прийняти нормaтивно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
7) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
8) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-

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

м. Київ
7 травня 2020 року 
№ 587-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння військового звання

1. Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику ТЮРІНУ Віталію Вікто-
ровичу — начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 травня 2020 року
№ 185/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 361 
Київ

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

для фінансової підтримки заходів  
в агропромисловому комплексі  
шляхом здешевлення кредитів

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

для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешев-
лення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квіт-
ня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191; 2020 р., № 23,  
ст. 887), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2020 р. № 361

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі  

шляхом здешевлення кредитів
1. В абзаці другому пункту 3 слова і цифри «мають чистий дохід (виручку) від ре-

алізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, — за 
всіма видами сільськогосподарської діяльності» замінити словами «провадять ді-
яльність за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва)».

2. Абзаци п’ятий — сьомий пункту 4 викласти в такій редакції:
«Сума компенсації, що надається позичальникам та пов’язаним із ними особам 

протягом бюджетного року за короткостроковими, середньостроковими та довго-
строковими кредитами, не може перевищувати:

для позичальників, які провадять діяльність у галузях тваринництва, — 15 млн. 
гривень;

для позичальників, які провадять діяльність за іншими видами сільськогосподар-
ської діяльності (крім тваринництва), — 5 млн. гривень.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 362 
Київ

Про часткове зупинення дії Угоди  
між Кабінетом Міністрів України  
та Урядом республіки Білорусь  
про безвізові поїздки громадян

Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяЄ:
1. Відповідно до пункту першого статті 7 Угоди між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, учиненої в м. Києві 12 
червня 2009 р., зупинити дію підпункту 1.1 пункту 1 додатка до цієї Угоди.

2. Міністерству закордонних справ поінформувати Уряд Республіки Білорусь що-
до зупинення дії зазначеного у пункті 1 цієї постанови положення Угоди.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2020 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 363 
Київ

Про внесення зміни до пункту 2  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 26 лютого 2020 р. № 168
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяЄ:
Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого  

2020 р. № 168 «Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 854), замінивши цифри і слова «1 липня 
2020 року» цифрами і словами «1 січня 2021 року».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 364 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про національне агентство України  

з питань державної служби
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяЄ:
Внести до Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. 
№ 500 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2288; 2015 р., № 28, ст. 812, № 40, 
ст. 1218, № 80, ст. 2670; 2017 р., № 13, ст. 364; 2018 р., № 52, ст. 1829; 2019 р., № 55, 
ст. 1918, №  96, ст. 3179), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2020 р. № 364

ЗМІнИ, 
що вносяться до Положення про національне  
агентство України з питань державної служби

1. У пункті 4:
1) підпункт 8 викласти в такій редакції:
«8) оприлюднює на офіційному веб-сайті НАДС узагальнені роз’яснення з питань 

застосування Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місце-
вого самоврядування» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служ-
би та служби в органах місцевого самоврядування;»;

2) доповнити пункт підпунктом 81 такого змісту:
«81) здійснює розгляд звернень, запитів на інформацію органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форми власності, що стосуються застосування Законів України «Про державну служ-
бу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативно-право-
вих актів у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, 
надає на них узагальнені відповіді, крім тих, вимоги до порядку розгляду та надання 
відповіді на які визначено законом;»;

3) у підпункті 39 слова «центрів підвищення кваліфікації працівників органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 
та організацій» замінити словами «регіональних центрів підвищення кваліфікації»;

4) у підпункті 41 слова «центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації пра-
цівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій» замінити словами «регіональних центрів під-
вищення кваліфікації».

2. Пункт 5 доповнити підпунктами 8 і 9 такого змісту:
«8) забезпечує в установленому порядку самопредставництво НАДС у судах та ін-

ших державних органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, зокрема че-
рез посадових осіб юридичної служби НАДС або інших уповноважених осіб, а також 
забезпечує представництво інтересів НАДС у судах та інших державних органах че-
рез представників;

9) забезпечує в установленому порядку представництво Комісії з питань вищого 
корпусу державної служби в судах та інших державних органах через осіб, уповнова-
жених діяти від її імені, зокрема через посадових осіб юридичної служби НАДС або 
інших уповноважених осіб.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 365 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 27 листопада 2019 р. № 977
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяЄ:
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р.  

№ 977 «Про затвердження Умов оплати праці державних службовців категорії «А», 
зарахованих за штат державного органу» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 97, 
ст. 3208), виклавши постановляючу частину в такій редакції:

«1. Затвердити Умови оплати праці державних службовців категорії «А», зарахо-
ваних за штат державного органу, що додаються.

2. Установити, що Умови, затверджені цією постановою, застосовуються з 25 ве-
ресня 2019 року.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 травня 2020 р. № 370 
Київ

Про внесення змін до Правил дорожнього руху
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяЄ:
Внести до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41,  
ст. 1852), такі зміни:

доповнити Правила пунктом 2.15 такого змісту:
«2.15. Водій таксі має право:
а) рухатися на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначе-

ною дорожнім знаком 5.8 або 5.11;
б) здійснювати посадку та висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних 

транспортних засобів, позначеної дорожнім знаком 5.8 або 5.11, з урахуванням по-
ложень пунктів 15.1 та 15.2 цих Правил.»;

пункт 17.1 після слів «інших транспортних засобів» доповнити словами «(крім 
таксі)».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Аджалик — Трихати(інв. № 12497/0501) на ділянці оп. №81 — оп. № 92 (винос 

траси існуючої ПЛ 330 кВ за межі села Калинівка), Одеська область, Лиманський район, Калинівська сільська рада».
2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбачено:
- винос траси існуючої ПЛ 330 кВ Аджалик — Трихати за межі села Калинівка на ділянці опор №81 — №92;
- встановлення нових металевих опор 330 кВ;
- монтаж нових проводів та грозозахисних тросів.
Загальна довжина траси ПЛ 330 кВ, що підлягає реконструкції, складає орієнтовно 3,5 км.
Траса ПЛ 330 кВ Аджалик — Трихати на ділянці оп.№81 — оп.№92 проходить по території Калинівської сільської ради, Лиманського району 

Одеської області.
3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзви-

чайних екологічних ситуацій:
- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійному режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними речо-

винами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі експлуатації електричних мереж не виконується;
- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також за-

ходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характе-
ристики машин та механізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природоохоронного зако-
нодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в додатках.

5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а також сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій на  склад ПС 220 кВ «Центроліт» на відстань 50 км, залізобетонних кон-

струкцій на склад ПС 220 кВ «Доброславська» на відстань 20 км.
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, мілких відходів, які збираються в контейнери або 

ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал збирається в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за резуль-
татами виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до 
укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про планову ді-
яльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектувальник проекту (за дорученням Замовника).

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог еколо-
гічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього 
середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ знаходиться в межах норми. Реконстру-
йовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних заходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Анти-
монопольного комітету України 26 лютого 2020 року прийнято рішення № 66/9-р/к про по-
рушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу у справі  
№ 66-1-50/45-19  на ПРАТ «БУ-9 «ПНГБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 01291471) та 
ТОВ «БК НАФТОГАЗБУД»(ідентифікаційний код юридичної особи 40084479).

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Анти-
монопольного комітету України 26 лютого 2020 року прийнято рішення № 66/11-р/к про по-
рушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу у справі  
№ 66-13-50/66-19 з боку ПРАТ «БУ-9 «ПНГБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 01291471).

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимо-
нопольного комітету України 25 березня 2020 року прийнято рішення № 66/19-р/к про пору-
шення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу у справі  
№ 66-13-50/65-19 з боку ТОВ «БК НАФТОГАЗБУД»(ідентифікаційний код юридичної особи 
40084479).

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення  Анти-
монопольного комітету України 25 березня 2020 року прийнято рішення № 66/20-р/к про по-
рушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу у справі  
№ 66-1-50/62-19  на ТОВ «ВОГОНЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38146525) та ТОВ 
«БК УКРБУДМОНОЛІТ»(ідентифікаційний код юридичної особи 41163633).

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення  Антимоно-
польного комітету України 01 квітня 2020 року прийнято рішення № 66/22-р/к  про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу у справі № 66-13-50/63-
19 з боку ТОВ «ВОГОНЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38146525).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначені рішення, з повним текстом рішень можна озна-
йомитись в Полтавському обласному територіальному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигі-
на,1, кім. 320, м. Полтава.

_____________________________________________________

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 16 
вересня 2019 року направлена вимога № 66-02/2270 до ФОП Солдатової В. О. (вул. Набережна 
Перемоги, 108, корпус 3, кв.33, м. Дніпро, 49000).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначену вимогу вказаному суб’єкту господарювання, з 
повним текстом вимоги можна ознайомитись в Полтавському обласному територіальному від-
діленні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава та офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України (amcu.gov.ua).

Повістка про виклик обвинуваченого  
в судове засідання апеляційної інстанції

В провадженні Дніпровського апеляційного суду перебува-
ють матеріали кримінального провадження за апеляційною 
скаргою прокурора відділу нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та державної прикордонної служби управління 
нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджен-
ні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Доне-
цької області Ходус Д. В. на ухвалу Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області від 17 грудня 2019 ро-
ку щодо Бірюченко (Щербакової) Світлани Сергіївни у кримі-
нальному провадженні № 22017050000000195.

Слухання справи призначено на 10 годину 40 хвилин 01 
червня 2020 року.

Обвинувача Бірюченко (Щербакова) Світлана Сергіївна заре-
єстрована за адресою: вул. Артема, 210, кв. 8, м. Донецьк, До-
нецька область.

В зв’язку з цим, Дніпровський апеляційний суд викликає об-
винувачену Бірюченко (Щербакову) С. С. в судове засідання 
апеляційної інстанції на 10 годину 40 хвилин 01 червня 2020 
року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Хар-
ківська, 13, м. Дніпро.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням його про дату, час та місце 
розгляду справи.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голову-
ючий суддя: Кондаков Г. В., судді: Кононенко О. М., Мудрець-
кий Р. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійо-
вич, 07.06.1985 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: м. Херсон, вул. Пере-
копська, 163, кв. 65, відповідно до абз. 5 ч. 3 
ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 
15.04.2019 року Херсонським міським судом  
Херсонської області по кримінальному прова-
дженню № 12018230020001005 за обвинувачен-
ням Дудченко Євгена Геннадійовича за ст. 115  
ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України постановлена 
ухвала про здійснення розгляду справи за відсут-
ністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спе-
ціального судового провадження.

Також Дудченко Є. Г. повідомляється про те, 
що йому необхідно з’явитися 28.05.2020 ро-
ку о 15:30 год. у каб. 208 до Херсонського місь-
кого суду Херсонської області за адресою:  
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для учас-
ті у розгляді кримінального провадження  
№ 766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289  
ч. 3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіцій-
ному сайті Херсонського міського суду Херсон-
ської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Корольчук Н. В.

Повістка про виклик при здійсненні  
спеціального досудового розслідування
Підозрюваний громадянин України Бі-

лий Сергій Михайлович, 26.07.1959 року на-
родження, уродженець м. Тавда Свердлов-
ської області Російської Федерації, зареє-
стрований за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Шкільна, 68, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Укра-
їни, викликається на 09 год. 00 хв. 26 травня 
2020 року до старшого слідчого СВ УСБ Укра-
їни в Рівненській області Боровця І. К. у каб. 
9 за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 4 (тел. 
(0362)-67-82-05) для вручення повідомлення 
про підозру, допиту як підозрюваного, надання 
доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня, ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, отримання копії обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22019180000000019 від 04.03.2019, відкри-
тому за ознаками вчинення злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик передбачені у ст. 139  КПК України. 
Старший слідчий УСБ України в Рівненській об-
ласті Боровець І. К.

Повістка про виклик при здійсненні  
спеціального досудового розслідування
Підозрюваний громадянин України Поно-

маренко Олег Вікторович, 11.12.1968 р.н., 
що проживає за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Софійська, 1а, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, 
викликається на 09 год. 00 хв. 26 травня 2020 
року до старшого слідчого в ОВС СВ Управ-
ління СБ України в Рівненській області Куче-
рука С. В. у каб. 14 за адресою: м. Рівне, вул. 
Відінська, 4 (тел. 0362-678-206) для вручен-
ня повідомлення про підозру, надання досту-
пу до матеріалів досудового розслідування, 
ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, отримання копії обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування у кримінальному провадженні 
№22018180000000072 від 12.07.2018. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик передба-
чені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені у ст. 139 КПК Украї-
ни. Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівнен-
ській області Кучерук С. В.

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: GL21N018059-GL21N018061;  
GL23N018042-018058 (4 лоти)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби; нерухомість та основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

03.06.2020; 04.06.2020

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/47204-asset-sell-id-275795, 
118-delta/47206-asset-sell-id-275812

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Дніпровський апеляційний суд викликає обвинуваченого Зейферт Пав-

ла Геннадійовича для участі у розгляді кримінального провадження за апе-
ляційною скаргою прокурора прокуратури Дніпропетровської області Бє-
лянського В. В. на ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпро-
петровської області від 21 січня 2020 року щодо Зейферта Павла Геннаді-
йовича, який відбудеться в приміщенні Дніпровського апеляційного суду за 
адресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро, 01 червня 2020 року о 10.00 годині.

Разом з цим повідомляємо, що з моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з 
її змістом.

Суддя Н. В. Коваленко

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002456 від 20.09.2016 за підозрою Кагітіної Ірини Володи-
мирівни, 23.09.1980 року народження у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної осо-
би зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, у зв’язку 
з чим, керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваній 
Кагітіній Ірині Володимирівні, 23.09.1980 року народження, прибути разом 
зі своїм захисником до прокурора відділу прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим Лисіюка Є. М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у пері-
од з 20.05.2020 по 22.05.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної 
процесуальної дії.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 травня 2020 р. № 498-р 
Київ

Про призначення Голованчук І. О.  
заступником Міністра  

з питань реінтеграції тимчасово  
окупованих територій  

України
Призначити Голованчук Інну Олександрівну заступником Міністра з питань реінте-

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

Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Бер-

дар М. М. повідомляє, що 25.05.2020 о 9 год. 00 хв. буде здій-

снюватися примусове виселення МІЖНАРОДНОГО БЛАГО-

ДІЙНОГО ФОНДУ «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТАНЦЮВАЛЬНОГО 

СПОРТУ В УКРАЇНІ» з нежитлових приміщень 5 поверху загаль-

ною площею 909,70 та 403,70 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. 

Тельмана (Німецька), 1 (літера) А, корпус 24, що перебуває на 

балансі ПАТ «Київський завод «Радар» (інвентарний №7326).

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні  
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 ро-
ку народження, викликається о 10-00 годині 29 травня 2020 року до 
Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення 
спеціального судового засідання у провадженні №1-кп/628/14/20 спра-
ва № 628/468/17. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду, пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої, 
передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Cуддя Коваленко О. А.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ

Державне підприємство «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381, 

адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) повідомляє 

про скасування в порядку ст. ст. 248,249 Цивільного кодексу 

України виданих підприємством довіреностей:

— Бойку Юрію Миколайовичу від 02.03.2020 №01/22-1227Д; 

від 02.03.2020 №01/22-1228Д; від 02.03.2020 №01/22-1229Д; 

від 02.03.2020 №01/22-1230Д.

Розшукуються спадкоємці 

Богатирьової Антоніни 

Іванівни, 31.01.1931 р.н., 

померлої 04.10.2019 р. 

Звертатися за адресою: 

м. Харків, 

вул. Ак. Павлова, буд. 309. 

Нотаріус Полтєва І. О.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 травня 2020 р. № 500-р 
Київ

Про призначення Лагуніна М. С.  
заступником Голови Державної служби  

України з безпеки на транспорті
Призначити Лагуніна Микиту Сергійовича заступником Голови Державної служби 

України з безпеки на транспорті з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначен-
ня на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р.  
№ 434з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування 
строком на шість місяців.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 514-р 
Київ

Про звільнення Баришева І. Г.  
від виконання обов’язків  

голови правління  
публічного акціонерного товариства 

«Аграрний фонд» 
Звільнити Баришева Івана Григоровича від виконання обов’язків голови правлін-

ня публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд». 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ТРавНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +14 +19 Черкаська +4 +9 +14 +19

Житомирська +2 +7 +13 +18 Кіровоградська +5 +10 +14 +19
Чернігівська +2 +7 +13 +18 Полтавська +3 +8 +13 +18
Сумська +3 +8 +12 +17 Дніпропетровська +6 +11 +14 +19
Закарпатська +4 +9 +14 +19 Одеська +9 +14 +14 +19
Рівненська +2 +7 +12 +17 Миколаївська +8 +13 +13 +18
Львівська +2 +7 +12 +17 Херсонська +9 +14 +14 +19
Івано-Франківська +4 +9 +13 +18 Запорізька +7 +12 +13 +18
Волинська +3 +8 +13 +18 Харківська +4 +9 +12 +17
Хмельницька +3 +8 +12 +17 Донецька +7 +12 +13 +18
Чернівецька +4 +9 +12 +17 Луганська +5 +10 +12 +17
Тернопільська +4 +9 +13 +18 Крим +9 +14 +15 +20
Вінницька +4 +9 +14 +19 Київ +7 +9 +15 +17

Укргiдрометцентр

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 515-р 
Київ

Про призначення Банчука Б. М. 
виконуючим обов’язки голови правління  

публічного акціонерного товариства  
«Аграрний фонд» 

Призначити Банчука Богдана Миколайовича виконуючим обов’язки голови прав-
ління публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 516-р 
Київ

Про звільнення Головатенка В. В.  
з посади заступника Міністра енергетики та захисту 

довкілля України
Звільнити Головатенка Володимира Вікторовича з посади заступника Міністра 

енергетики та захисту довкілля України відповідно до абзацу четвертого частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 517-р 
Київ

Про звільнення Калініна Р. О. з посади заступника 
Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України
Звільнити Калініна Руслана Олександровича з посади заступника Міністра у спра-

вах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 520-р 
Київ

Про призначення Терещенка О. Л. заступником 
Міністра у справах ветеранів України

Призначити Терещенка Олександра Леонтійовича заступником Міністра у спра-
вах ветеранів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Допомога тим, хто не витримує 
насильства в сім’ї
НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЯ БАЙДУЖИМ. Карантинні заходи стали 
новим викликом для соціальних служб

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Карантин оголив і заго-
стрив багато проблем, зо-

крема домашнього насиль-
ства. Адже багато родин опи-
нилися у чотирьох стінах че-
рез режим самоізоляції. Такі 
нові спостереження фахівців 
Луганського обласного цен-
тру соціально-психологіч-
ної допомоги. Тут відновили 
роботу «гарячої лінії», звер-
нувшись на яку, можна отри-
мати пораду і консультацію 
психолога, а в разі гострої не-
обхідності — допомогу та пе-
ренаправлення потерпілих у 
спеціальний притулок. 

Кількість звернень 
зростає

«Кількість звернень і 
дзвінків до нас збільшилася. 
І скарги, що людей замкнено 
у чотирьох стінах, а це про-
вокує домашнє насильство, 
агресію та інші психологіч-
ні проблеми, чи не в кожно-
му другому із дзвінків», — 
розповідає про власні спосте-
реження психолог обласно-
го центру соціально-психо-
логічної допомоги Аліна Обе-
ремок.

Департамент соціально-
го захисту населення Луган-
ської облдержадміністра-
ції на постійній основі фіксує 
збільшення кількості офіцій-
них звернень із приводу вчи-
нення домашнього насиль-
ства. Якщо у 2015 році на під-
контрольній частині області 
було зафіксовано 622 офіцій-
них звернення, то за підсум-
ками 2019-го — 2701.

«Але нас не лякає ця ста-
тистика. Ми розуміємо, що 
за кожною цифрою, за кож-
ним зверненням — доля кон-
кретної сім’ї, людини. З іншо-
го боку, якщо немає звернень, 
це означає, що десь ми не до-
працьовуємо, люди до нас не 
йдуть, не знають, що можуть 
отримати допомогу. Статисти-
ка звернень — це певний ре-
зультат тієї роз’яснювальної 
роботи, яку ми проводимо», — 
коментують ситуацію фахівці 
департаменту.

На Луганщині багато  
роблять для запобігання до-
машньому і гендерно зу-
мовленому насильству. По-
страждалим установи й 
служби надають комплекс 
психологічних, юридичних, 
медичних та інших послуг, 
працюють дев’ять мобіль-
них бригад соціально-пси-
хологічної допомоги. На базі 
п’яти лікарень у гінекологіч-
них відділеннях створено ка-
бінети невідкладної анонім-
ної медико-психологічної до-
помоги постраждалим від на-
сильства. 

На номери «гарячої лінії», 
яку організували з огляду на 

карантинні обмеження з іні-
ціативи обласного департа-
менту соціального захисту 
населення, протягом місяця 
вже зателефонували понад 
100 осіб.

«Це не обов’язково стосу-
ється домашнього насиль-
ства. Ідеться про будь-які 
психологічні проблеми в лю-

дини: панічні атаки чи пост-
травматичний синдром, 
агресію чи апатію. Та ко-
ли починаємо розмовляти, 
з’ясовуємо причини пробле-
ми, і в її основі обов’язково 
лежить якесь насильство», 
— підкреслює психолог.

Ми відповідаємо  
за пораду

«Нещодавно зателефону-
вала 40-річна жінка. У неї па-
нічні атаки на тлі обмеження 
руху — вона опинилася в за-
мкненому приміщенні сам на 
сам із чоловіком, який плано-
мірно намагався знищувати 
її особистість. Він обмежує її 
свободу в економічному плані 
й не випускає з дому», — роз-
повідає психолог.

Що тут можна порадити? 
«Ми розробили алгоритм 

дій у разі, якщо людина по-
терпає від домашнього на-
сильства», — каже Аліна 
Оберемок. Серед них порада 
про «тривожну валізу» з до-
кументами й інструкція, як 
можна швидко піти геть. Та 
ось питання: куди? У Луган-
ській області поки що тіль-

ки в перспективі створення 
притулку, де можна перебу-
ти деякий час.

«Проте якщо жінці потріб-
но, то ми готові надати комп-
лекс соціально-психологіч-
них послуг», — стверджує 
Аліна Оберемок. За її сло-
вами, розмістити таких по-
страждалих можуть кри-

зові притулки Донецької та 
Харківської областей, а та-
кож у Києві. Протягом остан-
ніх двох-трьох років тут зга-
дують з десяток схожих си-
туацій. Зрозуміло, що на та-
кий крок наважується неба-
гато жінок і тільки у крайньо-
му разі. 

Але в базі «гарячої лінії» — 
й контакти всіх служб, уста-
нов, організацій у районах, 
містах і громадах Луганщини, 
які зобов’язані надавати під-
тримку людині, що потерпає 
від насильства. Нині в кож-
ній громаді й навіть у старо-
стинському окрузі за законо-
давством є персонально від-
повідальна посадова особа, 
зобов’язана реагувати на фак-
ти домашнього насильства. 

Передовими в цьому питан-
ні називають Новопсковську 
і Троїцьку ОТГ. У них уже 
з’явилися центри надання со-
ціальних послуг. При цих цен-
трах працюють мобільні бри-
гади, тож якщо є потреба, ви-
їжджають до родин, де зафік-
совано домашнє насильство. 
І саме в цих громадах пра-
цюють у межах корекційної  
програми для кривдників. 

Тобто поставлено завдан-
ня змінити поведінку самого 
агресора. 

Одужаймо  
за допомогою 
руханки!

За спостереженнями пси-
холога, протягом карантину 
люди дедалі частіше зверта-
ються зі скаргами на агресію, 
яку помічають у себе. 

«Через обмеження, пов’я-
зані з карантином, — усі у 
квартирі, і навіть діти не в 
школі чи садку. Іноді таке 
перебування вдома стає не-
стерпним. І ось дзвонить жін-
ка, каже, що їй вже хочеться 
все навкруги поламати чи по-
бити. Запитує, що робити», — 
розповідає психолог.

І що тут можна порадити?
«Щоб не виникало таких 

ситуацій або щоб звести їх 
до мінімуму, передовсім тре-
ба писати розпорядок дня 
для себе і дітей. Здавалося б, 
це дуже просто, але це допо-
магає. Коли людина структу-
рує свої думки й дії, розуміє, 
в якій послідовності що роби-
тиме, і найголовніше — наві-
що їй це потрібно, часто ба-
жання все зламати і агресив-
ність минають, — розповідає 
Аліна Оберемок. — Ось і тій 
клієнтці запропонувала по-
чинати свій день із руханки-
зарядки. Згодом вона пере-
дзвонила із вдячністю й ди-
вувалася, чому сама раніше 
про це не подумала».

Інша ситуація — апатія.
«Телефонує молода жінка і 

каже: не знаю, як виходити з 
карантину і що взагалі робити. 
Мовляв, мабуть, у мене авіта-
міноз чи щось страшніше. Пе-
релічує діагнози, які вичита-
ла в інтернеті, й підозрює усі-
лякі захворювання в себе. Але 
сімейного лікаря викликати 
остерігається, бо боїться за-
разитися коронавірусом», — 
згадує Аліна Оберемок.

Психолог з’ясував, звідки 
такий стан, як давно це поча-
лося, що слугувало поштов-
хом. Виявляється, людину 
звільнили з роботи, а на ній 
відповідальність за старих 
батьків, хоч вона зараз фак-
тично живе на їхню пенсію.

«Запитую, як сама уявляє 
вихід із ситуації. Із чого поча-
ла б розв’язувати свою про-
блему? Розмовляємо довго. І 
ось вона сама зі своїх вимог й 
потреб складає собі план дій з 
моєю допомогою. Сама зрозу-
міла, з чого їй треба почина-
ти!» — радіє психолог.

Напевне, таке ось психоло-
гічне самолікування під ке-
рівництвом фахівця і є най-
вище досягнення служби, що 
діє методом «гарячої лінії» із 
соціально-психологічних по-
слуг за телефоном. Тобто та-
кий вигляд має успішне ліку-
вання словом.
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