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  ПОСТаНОВа ВерХОВНОЇ  
радИ УКраЇНИ

Про попередній звіт тимчасової слідчої комісії 
верховної ради України з питань розслідування 

пожежі (вибухів) на складах боєприпасів  
у м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка 
(вінницька область), м. Балаклія (Харківська 

область), м. Сватове (Луганська область),  
м. Кривий ріг (Дніпропетровська область)  

у період з 2014 по 2018 роки
Заслухавши та обговоривши попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної 

ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Іч-
ня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія (Харківська об-
ласть), м. Сватове (Луганська область), м. Кривий ріг (дніпропетровська область) у пе-
ріод з 2014 по 2018 роки, Верховна рада України ПОСтанОвЛяє:

1. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань роз-
слідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська область),  
м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія (Харківська область), м. Сватове (Луган-
ська область), м. Кривий ріг (дніпропетровська область) у період з 2014 по 2018 роки 
(далі — Тимчасова слідча комісія) взяти до відома (додається).

2. Відповідно до частини сьомої статті 3 та частини другої статті 22 Закону Украї-
ни «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради Украї-
ни», з метою подальшого розслідування відомостей щодо фактів пожежі (вибухів) на 
складах боєприпасів з 2014 по 2018 роки продовжити роботу Тимчасової слідчої комі-
сії на шість місяців.

3. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Гене-
рального штабу Збройних Сил України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпе-
ки України, державного бюро розслідувань, Міністерства внутрішніх справ України, Мі-
ністерства юстиції України на необхідність оперативного реагування на рішення, висно-
вки і пропозиції Тимчасової слідчої комісії.

4. рекомендувати Офісу Генерального прокурора вжити заходів щодо реагування за 
фактами, наведеними у попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії.

5. Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального прокурора, Службі безпеки Украї-
ни, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, іншим органам 
державної влади сприяти діяльності Тимчасової слідчої комісії та забезпечити її інфор-
мацією, матеріалами та документами, які стосуються предмету діяльності Тимчасової 
слідчої комісії, з додержанням вимог, визначених статтею 18 Закону України «Про тим-
часові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України».

6. рекомендувати Верховній раді України вирішити питання щодо законодавчого за-
безпечення посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпе-
чення здійснення судово-експертної діяльності.

7. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати на пленарному за-
сіданні Верховної ради України до 29 жовтня 2020 року.

8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Тимчасову слідчу комісію.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ
м. Київ 
30 квітня 2020 року 
№ 574-IX

додоток  
до Постанови Верховної ради України  

від 30 квітня 2020 року № 574-IX

ЗвІт  
тимчасової слідчої комісії верховної ради України з питань розслідування пожежі 

(вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка 
(вінницька область), м. Балаклія (Харківська область), м. Сватове (Луганська область), 

м. Кривий ріг (Дніпропетровська область) у період з 2014 по 2018 роки

Відповідно до Постанови Верховної ради України від 31 жовтня 2019 року № 262-
IX (далі — Постанова № 262-IX) утворено Тимчасову слідчу комісію Верховної ради 
України для проведення розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Іч-
ня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія (Харківська об-
ласть), м. Сватове (Луганська область), м. Кривий ріг (дніпропетровська область) у пе-
ріод з 2014 по 2018 роки (далі — Тимчасова слідча комісія та/або Комісія).

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата України араХаМІЯ 
давида Георгійовича, депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПарТІЇ «СЛУГа НарОдУ», за-
ступником голови Тимчасової слідчої комісії — народного депутата України раХМаНІ-
На Сергія Івановича, депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПарТІЇ «ГОЛОС».

Кількісний склад комісії — 13 народних депутатів України.
Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії — 6 (шість) місяців з дня прийняття 

Постанови.
Відповідно до Постанови № 262-IX на Тимчасову слідчу комісію покладено такі за-

вдання:
1) проведення перевірки відомостей щодо пожежі (вибухів) на складах боєприпасів 

на стратегічних об’єктах Міністерства оборони України, а саме: в м. Ічня (Чернігівська 
область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія (Харківська область), м. Свато-
ве (Луганська область), м. Кривий ріг (дніпропетровська область);

2) проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами України 
щодо пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська область), м. Ка-
линівка (Вінницька область), м. Балаклія (Харківська область), м. Сватове (Луганська 
область), м. Кривий ріг (дніпропетровська область);

3) встановлення обставин, збір інформації та отримання пояснень від осіб, а також 
від підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснен-
ня діяльності, пов’язаної з колом питань, для розгляду яких утворено Тимчасову слід-
чу комісію;

4) ініціювання питань про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаче-
ної чинним законодавством України.

Водночас 16.01.2020 року набув чинності Закон України «Про тимчасові слідчі комі-
сії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України» (далі — Закон) і відповідно до 
вимог пункту 2Прикінцевих положень цього Закону Комісія розпочала свою діяльність.

Тимчасова слідча комісія провела чотири засідання, а саме: 26.11.2019 р., 17.01.2020 
р., 06.03.2020 р. та 14.04.2020 р., під час яких вирішувалися питання, віднесені до по-
вноважень Комісії.

За період роботи Комісії на виконання визначених Постановою Верховної ради Укра-
їни від 31 жовтня 2019 року № 262-IX завдань було проведено відповідну роботу.

З метою забезпечення ефективності роботи Комісії обставини події на кожному з 
п’яти об’єктів досліджуються послідовно.

Беручи до уваги те, що арсенал у м. Балаклія Харківської області був найпотуж-
нішим у Східній Європі, а в результаті вибухів знищено більше 91% боєприпасів  
та військового майна, що там зберігалися, на загальну суму балансової вартості  
12 106 294 174, 84 грн., робота Комісії розпочата саме з розслідування обставин вибухів на те-
риторії 65 арсеналу ГраУ ЗСУ у м. Балаклія Харківської області, які мали місце 23.03.2017 р.

Зокрема, на засіданні Комісії 17.01.2020 заслухано інформацію начальника слідчо-
го відділу УСБУ в Харківській області щодо стану розслідування кримінального прова-
дження від 23.03.2017 р. № 22017220000000104 за фактом диверсії на території 65 ар-
сеналу ГраУ ЗСУ.

Згідно з його інформацією, основною версією вибухів, що мали місце на технічній 
території військової частини а1352, є атака безпілотного літального апарату одного із 
штабелів зберігання боєприпасів з наступним розльотом ракет з цього штабелю по ін-
ших сховищах, де розміщувалися снаряди та ракети.

Зазначена позиція начальника слідчого відділу УСБУ в Харківській області неодно-
разово підтримувалася колишнім Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. та 
колишнім Головним військовим прокурором Матіосом а.В., які в засобах масової ін-
формації безапеляційно констатували факт знищення 65 арсеналу ГраУ ЗСУ у м. Бала-
клія саме безпілотним літальним апаратом, який прилетів з боку російської Федерації.

Однак на засіданні Комісії 17.01.2020 р. заслухано директора Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз імені М.С. Бокаріуса професора Клюєва О.М., 
який із застосуванням фотоматеріалів детально пояснив, що причиною перших вибу-
хів на технічній території 65 арсеналу ГраУ ЗСУ у м. Балаклія був підрив місця відкри-
того зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених у ґрунт вибухових речовин, 
що достовірно було встановлено експертами ще під час перших виїздів на місце події.

При цьому, на думку Клюєва О.М., зазначений факт був очевидним з перших днів 
розслідування кримінального провадження, у рамках якого експертам Харківського на-
уково-дослідного інституту судових експертиз імені М.С. Бокаріуса було доручено про-
ведення відповідної експертизи.

Технічна територія арсеналу після ліквідації пожежі налічувала до десяти воронок, 
тотожних місцю перших вибухів, що могло свідчити про аналогічний характер уклад-
ки вибухових речовин.

Однак після озвучення експертами-слідчим СБУ та процесуальним військовим про-
курором попередніх висновків, у травні 2017 року, на порушення вимог відомчих нака-
зів Міністерства юстиції України слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області, 
виконання експертизи експертами Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз імені М.С. Бокаріуса було зупинено, матеріали передано для подальшого до-
слідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Також Комісією встановлено, що самі матеріали кримінального провадження  
№ 22017220000000104 містять об’єктивні відомості, що свідчать про відсутність у мо-
мент вибухів жодних літальних апаратів у районі м. Балаклія Харківської області, а та-
кож інші факти, які обґрунтовано ставлять під сумнів висновки про застосування безпі-
лотних літальних апаратів для підриву арсеналу.

Як наслідок, 17.01.2020 р. Комісією прийнято рішення: «З метою об’єктивного 
встановлення обставин події звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо ви-
рішення питання в порядкучастиною п’ятою, ст. 36 КПК України про доручення здій-
снення досудового розслідування кримінального провадження від 23.03.2017 р.  
№ 22017220000000104 іншому органу досудового розслідування».

Крім того, для вжиття відповідних організаційних заходів Голові Служби Безпеки 
України скеровано лист, яким повідомлено про прийняте рішення та зазначено, що під 
час засідання Комісії за участі керівництва та експертів Харківського науково-дослідно-
го інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса, а також інших фахівців встановле-
но суттєву невідповідність матеріалів кримінального провадження фактичним обстави-
нам подій, що викликає обґрунтовані сумніви в об’єктивності дій слідчих слідчого від-
ділу У СБУ в Харківській області.

Однак прийняте Комісією рішення щодо вирішення питання в порядку ч. 5 ст. 36 
КПК України про доручення здійснення досудового розслідування кримінального про-
вадження від 23.03.2017 р. № 22017220000000104 іншому органу досудового розсліду-
вання Офісом Генерального прокурора не задоволено, про що Комісію поінформував 
Генеральний прокурор рябошапка р.Г.

На оперативній нараді під головуванням заступника Генерального прокурора Чумака 
В.В. не встановлено жодних ознак необ’єктивності майже трирічного досудового роз-
слідування даної події.

Також Службою Безпеки України не вжито жодних заходів на виконання вищезазна-
ченого листа від 29.01.2020 р. № 92 Голови Тимчасової слідчої комісії.

Кримінальне провадження фактично залишилося без руху в слідчому відділі  
УСБУ в Харківській області з основною версією знищення арсеналу безпілотним літаль-
ним апаратом.

У зв’язку з ігноруванням керівництвом правоохоронних органів вищезазначених рі-
шень Комісією з метою здійснення належного парламентського контролю щодо дослі-
дження та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин та причин 
пожежі (вибухів) на складах боєприпасів, нанесення збитків обороноздатності України 
на підставі п. 1 розділу VII, п. 8 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і 
тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України» прийнято рішення про призначен-
ня комплексної судової військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи, ви-
конання якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз ім. М.С. Бокаріуса.

Тобто для Комісії, діяльність якої не підміняє органи досудового розслідування, до-
статньо з’ясування характеру та способу утворення воронки на місці перших вибухів, а 
саме в зоні 67 та 69 майданчиків відкритого зберігання арсеналу (далі — МВЗ), що при-
веде до встановлення дійсних обставин події та факту фальсифікації матеріалів досу-
дового розслідування.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 07.04.2017 р, проведеного в рамках 
розслідування кримінального провадження № 22017220000000104 за земляним наси-
пом, який був частиною МВЗ № 67, було виявлено заглиблення в земельному ґрунті за 
розмірами близько 8x24 метри з найглибшою точкою майже 4 метри.

За такої умови експертами 24.03.2020 р. встановлено, що на місці МВЗ № 67 в ха-
отичному порядку досі знаходяться залишки підірваних боєприпасів різного калібру. 
Проте пошкодження покрову поверхні та слідів зміни форми і стану рельєфу не ви-
явлено. Водночас поруч з МВЗ № 67 виявлено вирву, яка розташована на сусідньо-
му МВЗ № 69.

З огляду на вищезазначене та у порядку експертної ініціативи, на підставі п. 4.14  
«Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», затвердженої наказом 
Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р. надалі експертами в якості об’єкта 
дослідження розглядалася вирва на місці відкритого зберігання на МВЗ № 69, де на мо-
мент вибуху знаходилися 125-міліметрові танкові снаряди.

Згідно з висновками експертів, за результатами комплексної судової, військової, ви-
бухотехнічної та пожежотехнічної експертизи № 5777/5778 від 21.04.2020 р., вирва на 
МВЗ № 69 на технічній території 65 арсеналу ГраУ Збройних Сил України (м. Балаклія 
Харківської області) утворилася внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибле-
ного в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітрото-
луол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТеН), що є характерним для підрив-
них зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії.

На думку експертів, застосування підривних зарядів, які за принципом дії аналогічні 
кумулятивно-фугасним зарядам, дають можливість досягти бажаних результатів щодо 
створення необхідного вибухового ефекту.

За цих обставин суттєво зменшується маса вибухової речовини та відпадає необхід-
ність у проведенні підготовчих земельних робіт, що зі свого боку дає можливість вста-
новити їх за прийнятний час. Залежно від виконуваного завдання кумулятивно-фугасні 
заряди можуть застосовуватися як поодиноко, так і в складі групи зарядів.

За експертною оцінкою, зважаючи на фактичні розміри вирви на МВЗ № 69, най-
більш оптимальним вважається розташування кумулятивно-фугасних зарядів у два ря-
ди по п’ять у кожному ряді.

Якщо взяти до уваги, що вага одного кумулятивно-фугасного заряду КФЗ-1 стано-
вить 76 кг, то навіть для найшвидшого закладання зарядів, щоб утворити одну таку во-
ронку без проведення земляних робіт на території 65 арсеналу ГраУ ЗСУ у м. Балаклія 
23.03.2017 р., необхідно встановлення кумулятивно-фугасних зарядів загальною ва-
гою близько 760 кг.

Водночас технічна територія 65 арсеналу ГраУ ЗСУ у м. Балаклія після ліквідації по-
жежі налічувала до десяти воронок, тотожних МВЗ № 69, що може свідчити про анало-
гічний характер закладки вибухових речовин.

Слід зазначити, що вищезазначений висновок ґрунтується безпосередньо на матері-
алах кримінального провадження, наданих експертам слідчими слідчого відділу УСБУ в 
Харківській області після трирічного розслідування.

Отже, на даний час у Комісії є підстави вважати, що підрив найбільшого арсеналу 
нашої держави, унаслідок якого загинули цивільні особи, знищено боєприпасів та вій-
ськового майна більш ніж на 12 млрд. грн., нанесено значних матеріальних збитків ци-
вільному населенню, міг мати місце через умисно сплановані дії винних осіб, які дія-
ли протягом певного часу в умовах очевидності для військовослужбовців та працівни-
ків 65 арсеналу ГраУ ЗСУ.

Зазначені факти залишилися поза увагою слідчих СБУ та процесуальних керівни-
ків військової прокуратури, дії яких за сприяння керівництва Генеральної прокуратури 
України, Головної військової прокуратури та СБУ не зводилися до виконання завдань 
кримінального провадження, визначених статтею 2 Кримінального процесуального ко-
дексу України та фактично призвели до укриття об’єктивних причин та обставин зни-
щення арсеналу.

Також 06.03.2020 Комісією заслухано інформацію УСБУ у Вінницькій області що-
до стану розслідування пожежі на території 48 арсеналу ЦраУ ЗСУ — м. Калинівка (Ві-
нницька області), що розпочалася 26.09.2017 р.

Під час надання пояснень представниками слідчого відділу УСБУ у Вінницькій облас-
ті Комісією з’ясовано, що протягом майже 2,5-річного досудового розслідування слід-
чими достовірно не встановлено не лише причини, але й обставини самої події. Винні 
особи до відповідальності не притягнуті, що викликає сумніви в об’єктивності дій пра-
воохоронців.

Крім того, на засіданні 06.03.2020 заслухано інформацію начальника Головної ін-
спекції Міністерства оборони України, який, крім того повідомив про суттєві числен-
ні порушення обліку та порядку зберігання боєприпасів та іншого військового майна.

Навіть на час проведення засідання Комісії (06.03.2020 р.) не підтверджена фактич-
на наявність боєприпасів на суму близько - 480 мільйонів 94 тисячі грн. згідно з їх ба-
лансовою вартістю.

Однак вищезазначені факти взагалі залишилися поза увагою слідчих слідчого відді-
лу УСБУ у Вінницькій області та відповідних процесуальних прокурорів.

Отже, Комісією продовжено розслідування обставин пожежі на території 48 арсена-
лу ЦраУ Збройних Сил України.

З цією метою надіслано запити з метою отримання відповідної інформації, а також 
витребувано копію акта службового розслідування від 30.10.2017 р. № 1221 Головної 
інспекції Міністерства оборони України.

Таким чином, Комісією розпочато розслідування подій, які мали місце на двох з 
п’яти об’єктах, визначених Постановою № 262-IX.

Очікуються засідання Комісії, на яких буде висвітлено факти пожежі (вибухів) на ар-
сеналах в м. Ічня (Чернігівська область), м. Сватове, (Луганська область), м. Кривий ріг 
(дніпропетровська область), що потребує додаткового часу.

Пропозиції
аналіз здійсненої Комісією роботи протягом строку діяльності засвідчив наявність 

значного обсягу інформації, яка потребує продовження проведення її ґрунтовної пере-
вірки та дослідження.

З огляду на те, що протягом строку діяльності Тимчасової слідчої комісії не в повно-
му обсязі відповідно до завдань Комісії досліджені питання, що визначені Постановою 
Верховної ради України від 31 жовтня 2019 року № 262-IX, а також у зв’язку з продо-
вженням роботи зі збору інформації вважаємо за необхідне:

1) на засіданні Верховної ради України заслухати та обговорити звіт Тимчасової слід-
чої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах 
боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Ба-
лаклія (Харківська область), м. Сватове (Луганська область), м. Кривий ріг (дніпропе-
тровська область) у період з 2014 по 2018 роки;

2) з метою подальшого розслідування відомостей щодо розслідування пожежі (ви-
бухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінниць-
ка область), м. Балаклія, (Харківська область), м. Сватове, (Луганська область), м. Кри-
вий ріг (дніпропетровська область) у період з 2014 по 2018 роки відповідно до завдань, 
передбачених Постановою Верховної ради України від 31 жовтня 2019 року № 262-IX, 
продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на 6 (шість) місяців з дня прийняття Вер-
ховною радою України відповідного рішення;

3) офісу Генерального прокурора України, державному бюро розслідувань, Мініс-
терству оборони України, Міністерству юстиції України, Національній поліції України та 
їх територіальним органам, Службі безпеки України, іншим органам державної влади 
сприяти діяльності Тимчасової слідчої комісії та забезпечити її інформацією, матеріа-
лами та документами, які стосуються предмета діяльності Комісії з додержанням стро-
ків, установлених статтею 19 Закону України «Про статус народного депутата України»;

4) звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засі-
данні Верховної ради України не пізніше шести місяців з дня прийняття Верховною ра-
дою України рішення про продовження роботи Комісії.

  КаБІНеТ МІНІСТрІВ УКраЇНИ
рОЗПОрЯдЖеННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 553-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Укрхімтрансаміак»  

на 2020 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Укрхімтрансаміак» на 2020 

рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КаБІНеТ МІНІСТрІВ УКраЇНИ
рОЗПОрЯдЖеННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 556-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. 

№ 330
На часткову зміну пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 трав-

ня 2019 р. № 330 «деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «держав-
ний ощадний банк України» — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 20 листопада 2019 р. № 1083, припинити повноваження члена нагля-
дової ради акціонерного товариства «державний ощадний банк України» Мітюкова Іго-
ря Олександровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КаБІНеТ МІНІСТрІВ УКраЇНИ
рОЗПОрЯдЖеННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 559-р 
Київ

Про внесення зміни в додаток 1  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 6 вересня 2019 р. № 738
Внести зміну в додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 верес-

ня 2019 р. № 738 «Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації деяких 
центральних органів виконавчої влади» — із зміною, внесеною розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 384, замінивши позицію

«Міненерговугілля перший заступник Міністра енергетики та захисту 
довкілля Шубін Віталій Миколайович»

такою позицією:

«Міненерговугілля перший заступник Міністра енергетики  
та захисту довкілля Буславець  
Ольга анатоліївна».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



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

Номер лота: G23N017943
Короткий опис активів (майна) в лотах: Земельна ділянка (для ведення садівництва) за адресою:  

Київська обл., Вишгородський  р-н, с/р Демидівська
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: 

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

03.06.2020

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/47282-asset-sell-id-276173

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІВАН» 

(код за ЄДРПОУ: 42585845), місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т С. Бандери, буд. 21, корпус В, офіс 8, 

повідомляє, що єдиним Учасником було прийнято Рішення №22/05/2020 від 22 травня 2020 року звернутись 

ТОВ «ФК «МАНІВАН» до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення фінансової установи 

з Державного реєстру фінансових установ.

ОГОЛОШЕННЯ

Втрачене Свідоцтво про право власності № СП00021 та Свідоцтво про 
право плавання під державним прапором України № АП000377 на суд-
но МІRАGЕ 8522 РАRТУ FISН RЕ з бортовим номером uа 5423 KV, зареє-
строване на Ситник Миколу Івановича, вважати недійсним.

Вважати недійсним свідоцтво № 0/080 від 27 травня 2002 року  

на право управління судном, видане Державною інспекцією судно-

плавного нагляду на ім’я Ручкіна Костянтина Євгеновича. О
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ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +16 +21 Черкаська +7 +12 +15 +20

Житомирська +7 +12 +15 +20 Кіровоградська +7 +12 +16 +21
Чернігівська +7 +12 +16 +21 Полтавська +7 +12 +16 +21
Сумська +7 +12 +16 +21 Дніпропетровська +8 +13 +16 +21
Закарпатська +7 +12 +15 +20 Одеська +8 +13 +16 +21
Рівненська +6 +11 +15 +20 Миколаївська +8 +13 +16 +21
Львівська +6 +11 +13 +18 Херсонська +8 +13 +16 +21
Івано-Франківська +6 +11 +13 +18 Запорізька +9 +14 +16 +21
Волинська +6 +11 +15 +20 Харківська +9 +14 +18 +23
Хмельницька +6 +11 +15 +20 Донецька +10 +15 +21 +26
Чернівецька +6 +11 +13 +18 Луганська +10 +15 +21 +26
Тернопільська +5 +11 +14 +19 Крим +10 +15 +17 +22
Вінницька +5 +11 +15 +20 Київ +9 +11 +16 +18
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Психолог-екстремолог Олександр Четверіков:

«Щоб у разі небезпеки діяти 
раціонально, потрібно мати 
відповідні знання і навички»
Від різних загроз для 

здоров’я і життя лю-
дини не існує гарантова-
ного захисту. Зайвим під-
твердженням цьому мо-
жуть бути масштабні сти-
хійні лиха і техногенні ка-
тастрофи, що часто по-
вторюються останніми де-
сятиліттями, а також ни-
нішній  виклик — гло-
бальне поширення панде-
мії коронавірусної хворо-
би. Тому в нинішніх умо-
вах на особливу увагу за-
слуговує новий науко-
вий напрям — екстремо-
логія, що на основі дослі-
джень поведінки людини 
в екстремальних умовах 
забезпечує розроблен-
ня  рекомендацій і мето-
дів для захисту в  небез-
печних ситуаціях і за не-
сприятливих обставин та  
безпеки життєдіяльнос-
ті. Докладніше про естре-
мологію розповідає один 
з перших розробників  
цього напряму психолог-
екстремолог Олександр  
ЧЕТВЕРІКОВ.

— Олександре Феодосі-
йовичу, як і чому ви, у ми-
нулому кадровий військо-
вий, стали фахівцем-екс-
тремологом? 

— За роки  служби, а та-
кож роботи, пов’язаної з 
охороною фізичних осіб, 
мені неодноразово дово-
дилося бувати в екстре-
мальних ситуаціях. Добре 
пам’ятаю, як виручали то-
ді знання, вкладені в голо-
ву викладачами, навички, 
набуті на практичних за-
няттях. Свого часу і само-
му доводилося  готувати 
групи для захисту стра-
тегічних об’єктів і антите-
рористичних заходів. Хоч 
мої вихованці досягали ви-
соких результатів у бойо-
вій підготовці й ставали 
чемпіонами та призерами 
національних і міжнарод-

них змагань з військово-
прикладних видів спорту, 
ця діяльність у 1990-х ро-
ках не була затребуваною.

Згодом став готува-
ти пластунів, вести вій-
ськово-патріотичну ро-
боту з молоддю. І тоді ра-
зом з колегами ми зійшли-
ся на  думці, що потрібно 
цю справу ставити на на-
укову основу. Адже вмін-
ня захистити себе, уберег-
тися в небезпечній ситуа-
ції потрібне не лише  тим, 
чия робота пов’язана з ри-
зиком, — пожежникам, ті-
лоохоронцям, поліцей-
ським, військовим, інкаса-
торам тощо. Кожен з нас 
може наразитися на не-
безпеку, і дуже багато за-
лежить від того, наскіль-
ки людина підготовлена до 
таких обставин.

Оскільки в державних 
структурах готують лише 
фахівців певного профілю, 
основні з яких я вже на-
звав, рештою категорій на-
селення ніхто не опікував-
ся. Ми зверталися до на-
укових установ, зокрема 
психологів, щоб започат-
кувати навчання людей са-
мозахисту в екстремаль-
них умовах. Однак там ви-
явили зацікавленість лише 
в тому, щоб  знімати пост-
стресовий синдром.  А в нас  
зовсім інша мета: запобіг-
ти стресу, психологічним 
травмам. Тому ми своїми 
силами розробили Прото-
коли дій в екстремальних 
ситуаціях і організували 
спеціальні курси для всіх 
охочих. 

— Чим екстремоло-
гія може допомогти тим, 
хто опинився в небезпе-
ці?  Адже загрози виника-
ють зазвичай несподівано 
і можуть бути найрізно-
манітнішими.

— Щоб продукувати 
знання, які  сприяють ви-

живанню і захисту люди-
ни  у критичній ситуації, 
потрібно було спочатку 
дослідити поведінку в екс-
тремальних умовах. Тут 
виокремлено три етапи. 

Перший — миттєва 
(рефлексивна) реакція на 
загрозу, коли людина ще 
не усвідомлює, в чому по-
лягає небезпека і як на 
неї слід реагувати. Дру-
гий — осмислені дії, ко-
ли вже оцінено становище 
і триває пошук виходу із 
скрутної ситуації. Третій 
— це, так би мовити, вчи-
нок, тобто людина дбає не 
тільки про себе, а й про ін-
ших, кому можливо допо-
могти в тих обставинах.

Тож і навчальна програ-
ма охоплює підходи трьох 
рівнів. Якщо коротко, то це 
вижити за будь-яку ціну, 
врятуватися з мінімальни-
ми втратами, допомагаючи 
іншим. Щоб у разі небез-
пеки не втратити здатнос-
ті мислити і діяти раціо-
нально, потрібно мати від-
повідні знання і навички. 
Людина відразу намага-
ється згадати, чи трапля-
лася раніше така ситуа-
ція, чи говорили їй, як слід 
діяти в подібних обстави-
нах. Якщо є відповідні зна-
ння і досвід, то вона зна-

чно впевненіше почувати-
меться, не запанікує, а це 
нерідко допомагає знайти 
вихід навіть зі, здавалось 
би, безнадійної ситуації.

Тому на заняттях мо-
делюють найрізноманіт-
ніші екстремальні ситуа-
ції, пов’язані з небезпекою 
природного і соціального 
характеру. Навчання до-
помагає позбутися недоо-
цінки своїх можливостей, 
набути психологічної стій-
кості, вміння мобілізувати 
у потрібний момент усі за-
хисні сили організму.

— Хто може відвідува-
ти згадані вами курси?

— Як я вже зазначав, 
в екстремальній ситуації 
може опинитися кожен, і 
тому в нас відчинені двері 
для всіх.  Заняття прово-
дять висококваліфікова-
ні фахівці за моєю автор-
ською методикою. Випус-
кникам видаємо відповід-
ний сертифікат.

Підготовка розрахова-
на на різні категорії лю-
дей: військових і цивіль-
них, чоловіків і жінок, до-
рослих і учнівську молодь. 
Звісно, враховуємо запи-
ти слухачів та їхні фізичні 
й психологічні дані. Хтось 
турбується про свою без-
пеку, хтось хоче опанува-
ти ризиковану професію, 
а хтось стати викладачем-
інструктором, щоб навча-
ти екстремології інших. 

До слова, ми дотриму-
ємося правила, що таким 
викладачем може ста-
ти тільки людина, яка са-
ма побувала в екстремаль-
них ситуаціях і має не ли-
ше теоретичні знання, а й 
практичні навички.

Час нині такий, що екс-
тремологія має охоплю-
вати дедалі  більше лю-
дей. Для її популяриза-
ції й поширення ми щомі-
сяця проводимо безплат-
ну ознайомчу лекцію і всіх 
запрошуємо в команду 
екстремологів.

Михайло МАЛІЄНКО  
для «Урядового  кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»
Олександр ЧЕТВЕРІКОВ. Фахівець з  екс-

тремології та особистої  безпеки. Ветеран 
спецназу, учасник бойових дій. За його пле-
чима 30-річний досвід роботи в екстремаль-
них умовах. Викладач навчального курсу без-
пеки життєдіяльності.

Член Української психологічної асо-
ціації, засновник  Української федера-
ції самозахисту «СРУБ». За роки ін-
структорської діяльності підготував 
сотні військових і цивільних фахів-
ців, чимало з яких стали перемож-
цями і призерами змагань з різних 
видів єдиноборств.

Якщо не панікувати, можна знайти вихід навіть із безнадійної ситуації

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
 при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований 
за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 
1а, тел. 05549-4-26-60) викликає Котляревського Михайла Григоро-
вича, 19 липня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 
37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 за фак-
том скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.5 КК України, як обви-
нуваченого та повідомляє, що 05.06.2020 року о 13:00 год. відбудеть-
ся спеціальний судовий розгляд зазначеного кримінального прова-
дження в складі колегії суддів: судді-доповідача — Матвєєвої  Н.В., 
суддів — Ведяшкіної Ю.В., Чирського Г.М., в якому Ваша участь є 
обов’язковою, ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більше як два рази) обвинуваченого, від-
повідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеці-
ального судового провадження.

Суддя Матвєєва Н. В.

Чернігівське ОТВ Антимонопольного комітету України повідомляє: на офіційно-

му веб-сайті Антимонопольного комітету України http://www.amcu.gov.ua (розділ: 

територіальні відділення/Чернігівська область/До уваги суб’єктів господарювання/

Вимоги щодо надання інформації) розміщено інформацію (вимоги) для ПП «Вос-

токБудМонтаж» (код 38132926, пров. Ніцая, буд. 3, с. Деснянка, Чернігівський ра-

йон та область, 14039) та ПП «Панські Левади» (код 39936643, вул. Музейна, 2,  

м. Чернігів, 14000).

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області знаходиться кримінальне провадження № 233/2982/17 за об-
винуваченням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в 
підготовче судове засідання на 04 червня 2020 року о 09 годині 00 
хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя Міросєді А.І.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Бахмут, 

Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається до 
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 307), для участі у роз-
гляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрова-
на та мешкає за адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Каліні-
на, 104) на 04 червня 2020 року на 09 годину 30 хвилин. Явка в судове за-
сідання обов’язкова.

Суддя Л.В. Шевченко
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