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Міністр охорони здоров’я про амбітну мету Президента  
і уряду щодо імунізації населення 

Тарифи врегульовано 
до кінця сезону

АКТУАЛЬНО. До кінця опалювального сезону тарифи на 
опалення та гарячу воду не зростатимуть. Таку домовленість 
закріплено в меморандумі, який підписали міністр розвитку 
громад та територій Олексій Чернишов, в.о. міністра енергети-
ки Юрій Вітренко, керівництво НКРЕКП і НАК «Нафтогаз Укра-
їни» й міські голови: Житомирський — Сергій Сухомлин, Київ-
ський — Віталій Кличко, Одеський — Геннадій Труханов, Бу-
чанський — Анатолій Федорук. У режимі відеоконференції до-
лучилися очільники Дніпра Борис Філатов, Львова — Андрій 
Садовий і Маріуполя — Вадим Бойченко. 

«На початку січня ми зробили вісім кроків до розв’язання та-
рифного питання і встановлення справедливих правил на рин-
ку газу. Разом з міськими головами найбільших міст, урядовою 
командою, представниками НКРЕКП та НАК «Нафтогаз» ми 
напрацювали оптимальне рішення. І я радий, що було підписа-
но меморандум, у якому зафіксовано обіцянку перед людьми: 
тарифи на гарячу воду та опалення не буде підвищено до кін-
ця  опалювального сезону», — цитує  департамент комунікацій 
Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-міністра Дени-
са Шмигаля.

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

367 000
українців планує вакцинувати влада  

на першому етапі реалізації 
відповідного національного плану 

«Ми хочемо  
для ста відсотків 

населення забезпечити 
доступ до вакцини  

від COVID-19  
до кінця  

2021 року».

Що ефективніші 
реформи, то ближче 
членство в НАТО

ГЕОПОЛІТИКА. Північноатлантичний альянс тримає двері  
для України відчиненими і радіє взаємовигідному 
партнерству

2

3 5 
ДОКУМЕНТИ

Харків  
спростував  
міф  
про свою 
російськомовність

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Закон  
України  
«Про 
електронні 
комунікації»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів  

(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, 
за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 
заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших 
матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів 

народних депутатів України 28 березня 2021 року 
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (праворуч) позитивно оцінив переговори з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Звіт про результати діяльності Національного  
антикорупційного бюро України  

за II півріччя 2020 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо ста-
тистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2020 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
з 01.07.2020 по 31.12.2020

№ Вид діяльності Результат

1. Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кри-
мінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 386

2. Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результатив-
ність 5

3

3. Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 56

4.
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення 
ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бю-
ро

6

5. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення 
ними відповідних правопорушень 0

6. Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції» *

7.

Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесе-
ними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування 

293 384 015 420** 
грн***

1 688 543 430** грн
в т.ч. у ІI півріччі 

2020 року:
370 666 429 грн

8.

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопору-
шень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням 
суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на ко-
ристь держави, та розпорядження ними

—

9.
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, від-
несених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кор-
дону, та їх зберігання

—

10. Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопору-
шень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними ****

11. Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримі-
нального корупційного правопорушення 7

12.
Результати проведених перевірок на доброчесність 9 

(2 негативні  
результати)

13.

Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до проку-
ратури матеріалів для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрун-
тованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокура-
тури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави

—

** станом на 31.12.2020
*** орієнтовний розмір збитків, які перевіряються під час досудового розслідування

* Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запо-
бігання корупції»

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№ Суб’єкт

Кількість 
осіб, яким 

повідомле-
но про  
підозру

(всього по 
кожній кате-

горії)

Кількість 
осіб,

стосовно 
яких скла-
дено обви-
нувальний 
акт (всьо-

го по кожній 
категорії)

Кількість 
осіб, стосов-
но яких на-

був чинності 
обвинуваль-

ний вирок 
(всього по 

кожній кате-
горії)

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого  
самоврядування

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший за-
ступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-
міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники 
центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабіне-
ту Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Ге-
неральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший 
заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Голо-
ва та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради Украї-
ни з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автоном-
ної Республіки Крим

1 2

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови 3 2

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 3 4

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спе-
ціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відпо-
відно до законів військових формувань, крім військовослужбовців стро-
кової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, 
курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військо-
ві інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підго-
товки

4

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, 
члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату 
Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї 
Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні 
(під час виконання ними обов’язків у суді)

1 1 2

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-вико-
навчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів 
та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Націо-
нального антикорупційного бюро України

2

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки Укра-
їни, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бю-
ро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної 
охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової по-
літики та державної політики у сфері державної митної справи

2 1

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобіган-
ня корупції

ж) члени Центральної виборчої комісії

з) поліцейські

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим 1

і) члени державних колегіальних органів 

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступ-
ник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначе-
ні Законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої 
обов’язки на громадських засадах, помічники суддів

2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у 
пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядо-
вої ради державного банку, державного підприємства або державної ор-
ганізації, що має на меті одержання прибутку, господарського товари-
ства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) нале-
жать державі

13 12 1

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого са-
моврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оціню-
вачі та інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередни-
ки, третейські судді тощо

3 2

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних за-
кладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до скла-
ду конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Зако-
ну України «Про державну службу», Закону України «Про службу в орга-
нах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезиден-
тів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчеснос-
ті, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пунк-
ту 2 частини першої

3.

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з вико-
нанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків в 
юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-право-
вої форми, які не є службовими особами

8 9

4.
Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, голів 
обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 
кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост

5. Інші 38 20 3

**** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними

у кримінальних провадженнях, в яких складено 
обвинувальні акти за період з 01.07.2020 по 31.12.2020

№ Вид майна Кількість Сума

1. Земельні ділянки 6 —

2. Житлова нерухомість 23 —

3. Нежитлова нерухомість 7 —

4. Транспортні засоби 20 —

5. Грошові кошти, в т.ч.:

у грн — 572 697

у дол. США — 15 200

у євро — 3 850

у швейцарських франках — 20 711

6. Мобільні телефони 1 —

7. Ювелірні вироби 38 —

8. Корпоративні права — 13 562 676 грн

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІД-
ПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

з 01.07.2020 по 31.12.2020 
№ Назва органу Назва документа Мета

1. Державна служба України з питань  
геодезії, картографії та кадастру

Меморандум  
про взаємодію

Налагодження обміну інформацією 
для запобігання, виявлення та опера-
тивного реагування на факти пору-

шень земельного законодавства та бо-
ротьби з корупцією

2. Акціонерне товариство  
«Українська залізниця»

Меморандум  
про взаєморозуміння  

та співробітництво

Налагодження обміну інформацією для 
запобігання, виявлення та оператив-
ного реагування на факти порушень 

законодавства та боротьби з корупцією

3. Державний концерн  
«Укроборонпром»

Меморандум  
про взаєморозуміння  

та співробітництво

Налагодження обміну інформацією для 
запобігання, виявлення та оперативно-
го реагування на факти порушень за-
конодавства в оборонній сфері та бо-

ротьби з корупцією

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДО-
НОМ

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№ Назва органу Назва документа Мета

1.
Комісія з протидії корупції  

та конфіскації незаконних активів 
Республіки Болгарія

Меморандум про співробітництво 
між Комісією з протидії корупції та 

конфіскації незаконних активів Рес-
публіки Болгарія і Національним ан-

тикорупційним бюро України

Співробітництво для обміну досвідом 
та інформацією, а також для підтрим-
ки своєї діяльності відповідно до нада-

них законом повноважень

2. Швейцарська агенція з розвитку  
та співробітництва

Меморандум про взаєморозумін-
ня між Офісом Генерального проку-
рора та Національним антикорупцій-
ним бюро України, з однієї сторони, 
і Швейцарською агенцією з розвитку 
та співробітництва, з іншої сторони

Запобігання корупції та сприяння сис-
тематичному й ефективному повер-

ненню викрадених активів, які можуть 
бути інвестовані для розвитку, шля-

хом підвищення якості та ефективності 
української правоохоронної системи

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро  
з міжнародними партнерами 

з 01.07.2020 по 31.12.2020

Дипломатичні представництва
Міжнародні  

неурядові організації та інститути  
громадянського суспільства

Посольство Сполучених Штатів  
Америки в Україні

Посольство Федеративної Республіки  
Німеччина в Україні

Представники проєкту 
eCase MS

Зустрічі в онлайн форматі

Участь у спільному засіданні 11-ї се-
сії робочої групи з питань запобіган-
ня корупції та поновленої 11-ї сесії 
робочої групи з питань огляду вико-
нання Конвенції ООН проти корупції

Участь у вебінарі «Продовження розгля-
ду питань останніх програм UNAFEI та 
питань кримінального судочинства, в то-
му числі враховуючи нові виклики, спри-
чинені пандемією COVID-19 — 2-га се-
сія», організованому Японським агент-
ством з міжнародного співробітни-
цтва та Інститутом Азії і Далекого Схо-
ду при ООН 

Участь у вебінарі випускників-учасників 
навчальних програм задля обміну до-
свідом застосування отриманих знань 
на практиці та з актуальних питань кри-
мінального судочинства, в тому числі з 
урахуванням нових викликів, спричине-
них пандемією COVID-19
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Участь в вебінарі «Антикорупцій-
ні реформи в країнах Східної Європи 
і Центральної Азії: фокус на сфери 
конфлікту інтересів та декларуван-
ня доходів», організованому Органі-
зацією економічного співробітництва 
та розвитку

Участь в онлайн форумі з розвитку та 
просування комплаєнсу в Казахстані, ор-
ганізованому Агентством Республіки Ка-
захстан із протидії корупції

Участь у 19-й Міжнародній антикоруп-
ційній конференції (IACC), організова-
ної Комісією з протидії корупції та до-
тримання громадянських прав Респу-
бліки Корея, Transparency International 
та Радою Міжнародної антикорупційної 
конференції

Відеозустріч із Президентом України 
та послами країн «Великої сімки» та 
Європейського Союзу, акредитова-
ними в Україні

Участь в на онлайн форумі «Контроль 
корупційних ризиків в умовах кризи», 
організованому Радою Європи

Зустрічі в рамках співпраці з Мережею 
органів запобігання корупції (NCPA)

Участь  у панельній дискусії «Оптимізація механізмів співпраці та надання допомоги, особливо тих, які пов’язані із ве-
ликими обсягами активів» у рамках 2-го міжсесійного засідання Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти 
корупції

4. Співпраця з недержавними організаціями і засобами масової інформації
з 01.07.2020 по 31.12.2020

№ Вид медійного заходу Кількість

1. Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних 
управлінь Національного бюро

38

2. Телеінтерв’ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро 14

3. Інтерв’ю для інтернет-видань 4

4. Відповіді на запити засобів масової інформації 195

5. Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро 80

Всього 335

5. Чисельність працівників Національного антикорупційного бюро України, їх досвід та кваліфікація

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 31.12.2020

№ Вид Загальна 
кількість

З них

Державні 
службовці

Особи  
началь-

ницького 
складу

1. Кількість переможців відкритого конкурсу* 651* 459* 192

2. Кількість призначених  
до Національного бюро** 651* 459* 192

в т.ч. у територіальних управліннях 21 21 0

3. Вакантні посади 28* 23* 5

в т.ч. у територіальних управліннях 0 0 0

4. Штатна чисельність працівників Національного бюро, затверджена наказом 
Директора Національного бюро 700 503 197

* без урахування інформації про кількість посад державних службовців, інформація про перебування на 
яких становить інформацію з обмеженим доступом

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за ди-
тиною)

Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 31.12.2020

№
Назва струк-

турного  
підрозділу

Кіл-ть  
штатних посад

Кіл-ть пере-
можців  

конкурсу

Кіл-ть призна-
чених праців-

ників**

На етапі  
призначення Вакансії

ПІБ  
призначеного  

керівника 

1. Керівництво 4 4* 4 0 0

Ситник Артем Сер-
гійович, Директор 
Углава Гізо Тріста-
нович, Перший за-
ступник Директора
Новак Анатолій 
Миколайович, за-
ступник Директора
Варварська Тетя-
на Володимирів-
на, заступник Ди-
ректора

2.
Головний  
підрозділ  
детективів

247 231** 231** 0 17
Калужинський Ан-
дрій Володими-
рович

3. Другий під-
розділ детек-
тивів

Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість 
штатних одиниць Другого підрозділу детективів є службовою інформацією  

та не можуть бути оприлюднені

Індиченко  
Борис Віталійович

4. Оператив-
но-технічне 
управління

Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості  
про кількість штатних одиниць Оперативно-технічного управління є службовою 

інформацією та не можуть бути оприлюднені

Демко  
Олег Валерійович

5. Управління 
аналітики та 
обробки ін-
формації 

38 34 34 0 4

Джан Раджамі  
Мохаммадович

6. Управлін-
ня бухгалтер-
ського обліку 
та звітності 

16 17** 17** 0 0

Пластун Оксана 
Яківна

7. Управління ін-
формаційних 
технологій

21 20 20 0 1
Чич Тетяна  
Валеріївна  

8. Управління 
забезпечен-
ня фінансо-
вими ресур-
сами, майном 
та контролю 
за їх викорис-
танням

19 19 19 0 0

Ханік Юрій  
Петрович

9. Юридичне 
управління 15 17** 17** 0 0 Ярчак Ігор  

Степанович  
10. Управління по 

роботі з гро-
мадськістю 

19 20** 20** 0 0
Кравченко  
Ярослава  
Володимирівна

11. Управління 
зовнішніх ко-
мунікацій 

14 13 13 0 1
Оліфіра Світлана 
Олександрівна

12. Управління 
внутрішнього 
контролю

21 21 21 0 0
Осипчук Роман 
Сергійович 

13. Управління 
спеціальних 
операцій

Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість 
штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією 

та не можуть бути оприлюднені

Івченко Віталій 
Юрійович

14. Відділ по ро-
боті з персо-
налом

10 11** 11** 0 0
Саморай Олена  
Вікторівна 

15. Відділ доку-
ментообігу 10 11** 11** 0 0 Асанова Людмила 

Михайлівна 
16. Відділ забез-

печення робо-
ти Директора 
бюро

6 6** 6** 0 0

Лазутіна Ольга 
Миколаївна 

17. Сектор вну-
трішнього ау-
диту

2 2 2 0 0
Микитюк Тарас 
Михайлович

18. Режимно-се-
кретний від-
діл

8 8 8 0 0
Шевченко Юрій 
Володимирович 

19. Територіаль-
ні управління, 
всього

21 21 21 0 0

в т.ч. Львів-
ське територі-
альне управ-
ління

7 7 7 0 0

Лопушанський  
Тарас Васильович

в т.ч. Одеське 
територіальне 
управління

7 7 7 0 0
Деулін Володимир 
Юрійович

в т.ч. Харків-
ське територі-
альне управ-
ління

7 7 7 0 0

Кравченко Юрій 
Олексійович

20. ВСЬОГО: 700 — — — —

* призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого кон-
курсу, крім призначення на посади Першого заступника та Заступників Директора

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за ди-
тиною)

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

з 01.07.2020 по 31.12.2020

Група компе-
тентностей Вид навчання Тема навчання

Кількість праців-
ників, які пройшли 

навчання

Управлінські 
навички

Дистанційне навчання Ефективні комунікації для освітніх управлінців 1

Семінар Лідерство (на парламентській службі) 1

Загальна професійна  
(сертифікатна) програма

Програма підвищення кваліфікації, які займа-
ють посади категорії «Б» 2

Загальна короткострокова програма Стратегічне управління 2

Дистанційне навчання Управління людьми і проєктами 1

Професійні  
навички

Тренінг Менеджер з управління ризиками (ISO 31000) 4

Тренінг Боротьба з корупцією 5

Професійна програма підвищення 
кваліфікації

Боротьба з легалізацією (відмиванням) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванням тероризму та фінансуванням розпо-
всюдження зброї масового знищення

31

Загальна професійна (сертифікатна) 
програма/Дистанційне навчання

Взаємодія органів державної влади з громад-
ськістю 3

Спеціальна короткострокова  
програма Політична корупція 1

Загальна короткострокова програ-
ма/Дистанційне навчання

Історія корупції та успішні практики протидії 
їй. Корупція та забезпечення доброчесності 4

Симпозіум Стан та перспективи боротьби з корупцією в 
Україні 1

Загальна короткострокова програма
Організація роботи з викривачами корупції у 
державних органах та органах місцевого са-
моврядування

1

Дистанційне навчання Відкриті дані для державних службовців 1

Дистанційне навчання Персональні дані 1

Дистанційне навчання Доступ до публічної інформації 3

Професійна програма підвищення 
кваліфікації

Навчання та перевірка знань посадових осіб із 
питань пожежної безпеки 7

Особистісні  
навички

Дистанційне навчання Цифрова грамотність державних службовців 
1.0. на базі інструментів Google 4

Дистанційне навчання
Англійська мова (англійська для початківців, 
англійська для кар’єрного зростання, бізнес-
англійська)

4

Професійна програма підвищення 
кваліфікації/Дистанційне навчання Курс із німецької мови (А1) 2

Дистанційне навчання Word та Excel: інструменти і лайфхаки 1

Дистанційне навчання Медіаграмотність: практичні навички 1

Дистанційне навчання Декларуй ДоброЧесно!2020 2

Дистанційне навчання Стратегічні комунікації; комунікативні та міжо-
собистісні навички в роботі; курс з комунікації 3

Дистанційне навчання Критичне мислення: принципи та інструменти 1

Дистанційне навчання Ораторське мистецтво 1

Дистанційне навчання Культура державної служби 4

Дистанційне навчання Психологія стресу та способи боротьби з ними 1

Дистанційне навчання Українська мова за 27 років 3

Дистанційне навчання Командна робота на відстані: від організації до 
результату 1

6. Діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; кіль-
кість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного антикорупційного бюро Укра-
їни, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного антикорупційного бюро України до від-
повідальності

Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного бюро

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№ Вид діяльності Кількість Примітка

1. Надійшло звернень та скарг на дії пра-
цівників Національного бюро

331

2. Здійснено службових розслідувань 4 До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирі-
шення питання про притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності 5 працівників (Дисциплінарною комісією розгля-
нуто матеріали щодо 4 працівників, стосовно 1 працівника 
матеріали перебувають на розгляді)

3. Притягнуто до відповідальності праців-
ників Національного бюро

2 Догана — 1;
Звільнення — 1

4. Здійснено моніторинг способу життя 5

5. Здійснено перевірок на доброчесність 9 Негативний результат — 2

6. Розпочато оперативно-розшукових 
справ

1
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

7. Кримінальні провадження, досудове 
розслідування яких здійснювали детек-
тиви Управління внутрішнього контролю 
Національного бюро

37 із них: закрито — 17; направлено за підслідністю — 4;  
залишок — 16

7. Кошторис Національного антикорупційного бюро України та його виконання

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 31.12.2020 (тис. грн)

№ Найменування 

Затверджено станом  
на початок 2020 року

Затверджено з урахуванням змін 
(станом на 31.12.2020)

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд Разом

1. Видатки на оплату праці 682 533,7 653 333,7 653 333,7

2. Нарахування на оплату праці 136 503,9 113 000,0 113 000,0

3. Використання товарів і послуг 101 472,0 37,2 64 171,3 9 709,5 73 880,8

4. Соціальне забезпечення 36 083,9 53 083,9 53 083,9

5. Інші поточні видатки 699,1 634,6 634,6

6. Капітальні видатки 80 848,3 34 848,3 26 059,1 60 907,4

Всього 1 038 140,9 37,2 919 071,8 35 768,6 954 840,4

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2020 рік

№ Найменування 

Затверджено  
на 2020 рік  

(з урахуванням змін) 
тис. грн

Касові видатки
тис. грн % виконання

1. Видатки на оплату праці 653 333,7 650 274,7 100%
2. Нарахування на оплату праці 113 000,0 110 091,9 97%
3. Використання товарів і послуг 64 171,3 51 694,1 81%
4. Соціальне забезпечення 53 083,9 52 964,5 100%
5. Інші поточні видатки 634,6 162,7 26%
6. Капітальні видатки 34 848,3 24 443,7 70%

Всього 919 071,8 889 631,6 97%

8. ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО 
БЮРО УКРАЇНИ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ОБОВ’ЯЗКІВ

Звернення до Національного бюро

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№ Вид Всього

в т.ч. до 
Львівського 
територіаль-
ного управ-

ління

в т.ч. до Хар-
ківського те-

риторіального 
управління

в т.ч. до 
Одеського те-
риторіального 

управління

1. Звернення громадян, всього 8763 250 148 146

звернення, що надійшли засобами поштового 
зв’язку безпосередньо до Національного бюро, а та-
кож ті, що пересилалися з інших установ

4608 222 127 116

звернення, подані до громадської приймальні 371 28 21 30

звернення громадян до кол-центру 3784 — — —

2. Запити та звернення народних депутатів України, 
надіслані безпосередньо до Національного бюро

228 — — —

3. Звернення народних депутатів України, переслані 
іншими органами

48 — — —

4. Запити на доступ до публічної інформації 338 2 2 6

5. Заяви, звернення юридичних осіб 550 20 12 19

6 Заяви, звернення державних органів 87 3 5 4

7. Заяви, звернення громадських організацій 416 21 12 38

ВСЬОГО 10430

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період
запити від НАБУ запити до НАБУ

надіслано виконано отримано виконано

всього станом на 31.12.2020 944 629 82 69

за період із 01.07.2020 по 31.12.2020 75 107 15 13

Повістка про виклик до суду в кримінальному 
провадженні. Справа 591/2758/17,  

провадження 11-кп/816/432/21.
Сумський апеляційний суд, в порядку ст. ст. 297-5, 

323 КПК України, викликає обвинуваченого Вакала 
Максима Анатолійовича, 09.09.1984 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання та реєстрації: 
вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, 
м. Суми) для участі в апеляційному розгляді кримі-
нального провадження за апеляційною скаргою про-
курора у кримінальному провадженні Зражевського 
А. Ю. на ухвалу Зарічного районного суду м. Сум від 
15.12.2020, якою обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Вакала Максима 
Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 
2 ст. 366 КК України, повернено прокурору для при-
ведення його у відповідність з вимогами КПК Укра-
їни в судове засідання, яке відбудеться 26 люто-
го 2021 року о 09-30 годині в приміщенні Сумсько-
го апеляційного суду за адресою: вул. Г. Кондратьє-
ва, 28, м. Суми. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду передбачено ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик суду передбачено  
ст. ст.139,323 КПК України.

Кримінальне провадження буде розглядатись ко-
легіальним складом суду у складі: головуючого суд-
ді Рунова В. Ю., суддів: Філонової Ю. О., Литовчен-
ко Н. О.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, від-

повідно до вимог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК 
України, викликає підозрюваного Горностаєва Ва-
лентина Олександровича, 05.10.1962 р.н., зареє-
строваного за адресою: вул. Стаханівська, буд. 180,  
м. Горлівка, Донецька обл., 22 лютого 2021 року  
о 10 год. 00 хв. до Національного антикорупційно-
го бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ) 
до детектива Національного бюро Лазарчука Р. Б. 
(тел.: (044) 3639713) для допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 52020000000000497 
від 04.08.2020.

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд Верховного Су-

ду повідомляє, що кримінальне провадження що-
до Мостового Ігоря Володимировича за касаційною 
скаргою прокурора Гапон О. Є., яка брала участь у 
розгляді провадження судом апеляційної інстанції, 
на ухвалу Київського апеляційного суду від 14 ве-
ресня 2020 року, призначено до розгляду у Касацій-
ному кримінальному суді Верховного Суду (за адре-
сою: вул. Пилипа Орлика, 4, м. Київ, 01043) на 10 го-
дину 00 хвилин 17 березня 2021 року.

Суддя Сергій ЄРЕМЕЙЧУК

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, від-

повідно до вимог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК 
України, викликає підозрюваного Шмигуля Ігоря 
Олеговича, 02.06.1966 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: проспект 25 Річчя РККА, буд. 14, кв. 65, м. До-
нецьк, 22 лютого 2021 року о 14 год. 30 хв. до Наці-
онального антикорупційного бюро України (вул. Ва-
силя Сурикова, 3, м. Київ) до детектива Національно-
го бюро Лазарчука Р. Б. (тел.: (044) 3639713) для до-
питу як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 52020000000000497 від 04.08.2020.

29.01.2021 Національний банк України 

прийняв рішення про виключення 

з Державного реєстру фінансових установ 

ТОВ «ФК «АЛІОТ» (код за ЄДРПОУ 41822638), 

ТОВ «ФК «ГАРАНТ–ФАКТОР» 

(код за ЄДРПОУ 41934540) та ТОВ «ФК «КВАНТА» 

(код за ЄДРПОУ 38354587) 

на підставі заяв зазначених установ.

Втрачений оригінал свідоцтва 

про Реєстрацію Представництва під назвою 

«Представництво 

«ВІЛЛЕРОЙ енд БОХ ГУСТАВСБЕРГ ОЮ», 

реєстраційний номер ПІ — 1341 

від 21 травня 2015 року, виданий Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, 

вважати недійсним.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна 
контора (відокремлений підрозділ) у зв’язку 
з відкриттям спадкової справи повідомляє 

про розшук можливих спадкоємців Маслінікова 
Володимира Куприяновича, 21.08.1951 року 
народження, який помер 23.07.2020 року. 

Зацікавлені особи запрошуються у строк до кінця 
лютого 2021 року до нотаріальної контори 

за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 
буд. 26. 

Розшукуються спадкоємці після смерті Тишко Миколи Анатолійовича, 
померлого 16.03.1999 р. та Тишко Анатолія Петровича, померлого 18.05.2005 р. 
Звертатись до Олександрійської міської державної нотаріальної контори  
№ 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 138.

Втрачене посвідчення ветерана військової служби 

серія АА №127808, дата видачі 03 серпня 2016 року

на ім’я Заславець Павло Володимирович, вважати недійсним.

Судновий білет на судно, 

з реєстраційним бортовим номером «УКА-0513», 

судновласник Бурда Євген Олександрович, вважати недійсним.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 ст. 191, части-
ною 1 ст. 366 КК України у судове засідання, яке призначено на 15.00 год. 19.02.2021 (в приміщенні Стрийського міськрайонного су-
ду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове провадження.
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: 

вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-

снюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Головуючий суддя Бораковський В. М.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в провадженні суду перебуває обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним №42016000000000932 
від 05.04.2016 стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України.

Судове засідання відкладено на 12.00 год. 19.02.2021 (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської облас-
ті за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12) .

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця про-
живання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 лютого 2021 р. № 92 
Київ

Питання забезпечення захисту інформації 
в інформаційних, телекомунікаційних  
та інформаційно-телекомунікаційних 

системах
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекому-

нікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою  
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р.  № 373 (Офіційний вісник України, 
2006 р., № 13, ст. 878, № 50, ст. 3324; 2011 р., № 69, ст. 2624), зміни, що додаються.

2. Установити, що атестати відповідності на комплексні системи захисту інформа-
ції, які чинні на момент набрання чинності цією постановою, зберігають чинність про-
тягом строку їх дії.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 
квітня 2002 р. № 522 «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж 
передачі даних» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 864).

4. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації у три-
місячний строк з дати набрання чинності цією постановою затвердити вимоги до за-
собів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту таємної інфор-
мації, яка не становить державної таємниці, та конфіденційної інформації в держав-
них органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та ор-
ганізаціях, які належать до сфери їх управління, військових формуваннях, які створе-
ні відповідно до закону.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 лютого 2021 р. № 92
ЗМІНИ, 

що вносяться до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Дія цих Правил не поширюється на захист інформації в системах урядового та спеці-

альних видів зв’язку, в технічних засобах і їх складових, необхідних для здійснення уповнова-
женими органами оперативно-розшукових, розвідувальних заходів та негласних слідчих (роз-
шукових) дій.».

2. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації з обмеженим досту-

пом, а також відкритої інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, здійсню-
ється в системі з дотриманням вимог, що висуваються для забезпечення захисту такої інфор-
мації, якщо інше не передбачене законом.

Криптографічний захист в системі таємної інформації, яка не становить державної таєм-
ниці, та конфіденційної інформації в органах державної влади, органах місцевого самовряду-
вання, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління, вій-
ськових формуваннях, які створені відповідно до закону, здійснюється з використанням засо-
бів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам до засобів криптографіч-
ного захисту інформації, призначених для захисту таємної інформації, яка не становить дер-
жавної таємниці, та конфіденційної інформації, що підтверджуються експертним висновком у 
сфері криптографічного захисту інформації або документом про відповідність.».

3. Абзац дев’ятий пункту 11 викласти в такій редакції:
«Реєстрація спроб несанкціонованих дій з інформацією, що становить державну таємни-

цю, і службовою інформацією повинна супроводжуватися повідомленням про них адміністра-
тору безпеки (відповідальній особі).».

4. Пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:
«13. Передача конфіденційної інформації, службової та таємної інформації через незахи-

щене середовище (середовище, в якому циркулює інформація, стосовно якої відсутнє під-
твердження відповідності захисту від усіх можливих загроз, імовірність прояву яких існує 
у цьому середовищі) здійснюється у зашифрованому вигляді або захищеними каналами 
зв’язку згідно з вимогами законодавства у сфері технічного та криптографічного захисту ін-
формації, за винятком інформації, що передається через канали (лінії) зв’язку, які перебува-
ють в межах контрольованої зони (територія (простір), на якій (в якому) унеможливлено не-
санкціоноване і неконтрольоване перебування сторонніх осіб, розміщення технічних і тран-
спортних засобів).

14. Підключення систем, у яких обробляється службова інформація та інформація, що ста-
новить державну таємницю, до глобальних мереж передачі даних здійснюється з використан-
ням засобів криптографічного захисту інформації, які допущені до експлуатації для крипто-
графічного захисту інформації відповідного ступеня обмеження доступу, та/або апаратних, 
апаратно-програмних засобів технічного захисту інформації, які мають позитивний експерт-
ний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації 
та реалізують функції безпеки односпрямованої (односторонньої) передачі даних та/або дво-
спрямованої передачі даних з урахуванням їх змістовного аналізу.

В апаратно-програмних засобах технічного захисту інформації, які реалізують функції од-
носпрямованої (односторонньої) передачі даних та або міжмережевого екранування (філь-
трації) даних, що забезпечують захист службової інформації та інформації, що становить дер-
жавну таємницю, рівень гарантії коректності надання функціональних послуг безпеки пови-
нен бути не нижче третього.

Достатність впроваджених засобів захисту інформації обґрунтовується на етапі технічно-
го проектування системи захисту інформації та оцінюється під час проведення державної екс-
пертизи комплексної системи захисту інформації.».

5. Пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:
«Державні інформаційні ресурси та інформація з обмеженим доступом, крім державної 

таємниці, службової інформації та державних і єдиних реєстрів, створення та забезпечення 
функціонування яких визначено законами, можуть оброблятися в системі без застосування 
комплексної системи захисту інформації. Умови, за яких можна не застосовувати комплексну 
систему захисту інформації, визначені Законом України «Про захист інформації в інформацій-
но-телекомунікаційних системах».

У таких системах повинні бути виконані технічні та організаційні вимоги із захисту інфор-
мації, визначені цими Правилами.».

6. Пункт 22 викласти в такій редакції:
«22. Порядок проведення державної експертизи системи захисту, державної експерти-

зи засобів технічного і криптографічного захисту інформації встановлюється Адміністрацією.
Органи виконавчої влади, військові формування, створені відповідно до закону, які мають 

дозвіл на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, мають пра-
во організовувати проведення державної експертизи систем захисту на підприємствах, в уста-
новах, організаціях, закладах, військових з’єднаннях та частинах, які належать до їх сфери 
управління або підпорядковані їм. Порядок проведення такої експертизи встановлюється ор-
ганом виконавчої влади, військовим формуванням, створеним відповідно до закону, за пого-
дженням з Адміністрацією.».

7. Пункт 23 виключити.
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Від чого помер Чингісхан?
ГІПОТЕЗА. Дослідники висловили нову версію причин смерті 
великого завойовника

Ярослав САДОВИЙ, 
 «Урядовий кур’єр»

Чингісхан, народжений 
1162 року як Темучжин  

із клану Борджигін, був од-
ним з найвідоміших заво-
йовників у світовій історії.  
1206-го він заснував Мон-
гольську імперію і став пер-
шим її правителем. На час 
його смерті 1227-го терито-
рія його імперії була в 2,5 
раза більша за площу Рим-
ської. Хоч історія життя ве-
ликого монгола добре відома, 
його смерть оповита таємни-
цею. За словами науковців, 
членам сім’ї та послідовни-
кам Чингісхана було наказа-
но зберігати в секреті місце 
розташування його могили. 

Чингісхана поховали та-
ємно. Монгольська армія в 
жалобі несла тіло, вбиваючи 
всіх, кого зустрічала на шля-
ху, щоб приховати маршрут. 
Щойно тіло хана похова-
ли, 1000 коней пройшли над  
його могилою, щоб знищити 
залишки слідів. Усіх верш-
ників убили, коли вони по-
вернулися в Монголію. Цей 
план, мабуть, спрацював. За 
800 років після смерті Чин-
гісхана ніхто з тисяч дослід-
ників, які шукали його втра-
чену могилу, не виявив жод-
ного натяку на поховання.

Про смерть Чингісхана ще 
в давнину ходило безліч ле-
генд. Згідно з однією з них, 
він помер від втрати крові 
після того, як зазнав ножово-
го поранення в поході проти 
тангутів, тибето-бірмансько-
го племені на північному за-
ході Китаю. 

Інша легенда свідчила, що 
завойовник помер від ран, 
яких зазнав унаслідок падін-
ня з коня. Ще один міф роз-
повідає, що Чингісхана вра-
зила отруєна стріла в битві 
проти військ держави Захід-

на Ся, з якою монголи воюва-
ли понад 20 років.

Тепер дослідники дійшли 
висновку, що всі ці легенди, 
ймовірно, придумали задов-
го до смерті Чингісхана. 

«Дивовижні, незвичайні 
причини смерті приписують 
винятковим особистостям, 
тоді як розумніше шукати за-
гальні причини — наприклад 
інфекційні захворювання. 
Тож немає достатніх доказів, 
щоб вірити цим легендам, — 
розповів Live Science співав-
тор дослідження Франчес-
ко Галассі, лікар і палеопато-
лог з Університету Фліндер-
са в Аделаїді (Австралія). — 
Нинішня пандемія COVID-19 
змусила нас замислитися про 
стародавні епідемії».

Дослідники зосередилися 
на «Історії Юаня», історично-
му тексті, написаному за ча-
сів династії Мінь. У трактаті 
йдеться, що з 18 по 25 серпня 
1227 року під час останньо-
го військового походу Чингіс-
хана проти Західної Ся йому 
стало зле через лихоманку. 
У підсумку саме вона і вби-

ла його через вісім днів після 
початку хвороби. Хоч у попе-
редньому дослідженні йдеть-
ся, що Чингісхан захворів 
на черевний тиф, Галассі та  
його колеги звернули увагу, 
що про типові симптоми цьо-
го захворювання, як біль у 
животі та блювоту,  у тексті 
не було жодного слова. 

«Чингісхан помер на вер-
шині своїх фізичних та ін-
телектуальних здібностей. 
Немає підстав вважати, що  
його отруїли або вбили через 
політичні мотиви. Зате є під-
стави розглядати причиною 
смерті інфекційні захворю-
вання, які, як показує пан-
демія COVID-19, можуть бу-
ти надзвичайно небезпечни-
ми», — каже Галассі.

Науковці аналізували не 
лише клінічні ознаки ста-
ну імператора, а й інформа-
цію про хвороби, від яких у 
той час помирало багато мон-
гольських солдатів. У підсум-
ку вони з’ясували, що симп-
томи, які були в імператора, 
збігаються з ознаками бубон-
ної чуми, поширеної в ту епо-

ху. Звичайно, підтвердити 
це припущення змогло б ви-
вчення тіла полководця. Але 
його пошуки все ще трива-
ють.

«Хоч не можемо бути на 
100% упевнені у причині 
смерті Чингісхана через від-
сутність тіла, можемо ска-
зати, що цей клінічний сце-
нарій набагато більш реаліс-
тичний і заслуговує на істо-
ричне вивчення, ніж інші гі-
потези», — зауважує Галассі.

«Коронавірусна пандемія 
ще раз показала, що лідери 
країн можуть заразитися ін-
фекційними хворобами і, по-
при свою силу і владу, не мо-
жуть захиститися від них», 
— зазначає співавтор дослі-
дження Олена Варотто, ан-
трополог та біоархеолог з уні-
верситету Катанії в Італії, 
цитує її слова Live Science. 
Доля Чингісхана може стати 
уроком для сучасних лідерів, 
оскільки COVID-19 загрожує 
лідерам сучасних націй так 
само, як чума вразила пер-
шого монгольського імпера-
тора, вважає Олена Варотто.

Науковці пояснили, ким насправді були амазонки
Орест ГОРЯНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

ПЕРСОНАЖІ ГОМЕРА. У 
давньогрецькій міфології існу-
вали амазонки –– безстрашні 
жінки-воїни, які жили навколо 
Чорного моря на території су-
часної України, відомої як Скі-
фія. Чи були вони предметом 
фантазії або реальними людь-
ми, розповіли дослідники історії.

Спочатку сучасні історики 
вважали, що амазонки, впер-
ше описані Гомером у VІІІ сто-
літті до нашої ери, –– вигадані 
персонажі. Однак наприкінці XX 
століття археологи стали вивча-
ти скелети жінок, поховані в міс-
цях проживання скіфів. На дея-
ких з них експерти знайшли слі-
ди бойових травм: наприклад, 
наконечники стріл у кістках. 
Багато жінок було поховано зі 
зброєю, яка нагадувала зобра-
ження амазонок у давньогрець-
кому мистецтві. 

За словами вчених, ці жін-
ки-воїни були частиною старо-
давньої групи племен, відомих 
як скіфи. Вони майстерно во-
лоділи стрільбою з лука і їзди-
ли верхи. Скіфи жили на тери-
торії від Чорного моря до Китаю 
у 700––500 роках до н.е., пише 
Live Science. На землі нинішньої 
України скіфи прийшли з Алтаю 
і Казахстану.

«Вражає, що дівчата й 
жін ки у степах Північного 

Причорномор’я навчилися їзди-
ти верхи на конях і стріляти з лу-
ків так само вправно, як їхні бра-
ти й чоловіки», –– розповідає 
Live Science Адрієн Мейр, нау-
ковий співробітник Стенфорд-
ського університету. Вона по-
яснила, що для невеликої групи 
людей, які кочували в суворих 
степах під постійною загрозою 
ворогів, доцільно було всім до-
бре володіти зброєю, вміти за-
хищатися, вправно сидіти в сід-

лі, допомагати в обороні та рей-
дах незалежно від віку чи статі.

Активних жінок-воїнів віком 
10––45 років було знайдено у 
багатьох скіфських похованнях. 

«Археологи ідентифікували по-
над 300 останків жінок-воїнів, по-
хованих разом з конями та збро-
єю. Щороку їх виявляють деда-
лі більше», –– каже Адрієн Мейр.

Серед скіфів були не лише 
жінки, як  у групах амазонок у 
міфах Стародавньої Греції –– 
їхні чоловіки й жінки мали рів-
ні права та обов’язки. Жінки ра-
зом з чоловіками полювали і 
воювали. Однак жінки-воїни іс-
нували не тільки у скіфів.

«Вигадані й реальні розповіді 
про жінок, схожих на амазонок, 
були у Стародавньому Римі, 
Єгипті, Північній Африці, Аравії, 
Месопотамії, Персії, Централь-
ній Азії, Індії та Китаї. А жінки, 
що брали участь у війнах, існу-
вали в культурах у всьому сві-
ті», –– кажуть дослідники.На ілюстрації зображено амазонок у бою

Плутон назвали 
гігантським звалищем 
комет

Олег ЛІСОВИЙ 
для «Урядового кур’єра»

СОНЯЧНА СИСТЕМА. Плутон тепер вважають карликовою, 
а не повноцінною планетою. Але від цього він не стає менш ці-
кавим для науковців. Американські дослідники проаналізува-
ли хімічний склад Плутона і вирішили, що далеке небесне тіло 
утворилося внаслідок зіткнення безлічі комет.

Вважають, що планети народжуються внаслідок акреції (па-
діння речовини на космічне тіло із зовнішнього середовища) 
протопланетного дис-
ка навколо молодої зір-
ки. Але Плутон, як при-
пустили науковці, міг 
з’явитися іншим шля-
хом, тому що склад кар-
ликової планети дуже 
схожий на склад комети 
Чурюмова-Герасимен-
ко. Співробітники Пів-
денно-західного науко-
во-дослідного інституту 
в Техасі вважають, що 
Плутон –– своєрідне гі-
гантське звалище ко-
мет.

«Гладенький лід, який 
покриває долину Супут-
ника на Плутоні –– це 
переважно замерзлий 
азот. Звідки взялося так багато азоту? Ми вважаємо, що вся 
річ у походженні Плутона: карликова планета могла утворити-
ся з мільйонів комет, таких, як комета Чурюмова-Герасимен-
ко», –– розповів Крістофер Гляйн, один з авторів нового до-
слідження.

Гляйн додав, що азот становить майже 98% маси Плутона, 
і це не вдається пояснити звичайним процесом формування 
планет. Комп’ютерне моделювання показало, що цю речовину 
Плутон отримав здебільшого від комет, а на фінальний вигляд 
планети серйозно вплинув океан рідкої води (можливо, він іс-
нував під поверхнею).
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Маса Плутона менша за масу 
Місяця майже вшестеро

Чингісхан у бронзі
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