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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАТТЕО ПАТРОНЕ: 
«Реформування ринку 

землі — історична 
можливість для України. 

Тож хочемо зробити так, 
щоб усе було правильно 

імплементовано, а всі 
запобіжники збережено».

Щоб ринок землі 
відбувся цивілізовано

ПРІОРИТЕТИ. Розглянути в останні пленарні тижні 2019 року 
важливі для врегулювання земельних відносин законопроєкти за-
кликає народних депутатів Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. На 
засіданні погоджувальної ради голів фракцій і груп він акцентував 
на найактуальніших завданнях. 

«У нас залишилися три робочих тижні, на яких Верховна Рада 
може ухвалювати закони, тому я вирішив, що сьогодні важливо на-
голосити на пріоритетах, які уряд просив би Верховну Раду також 
вважати пріоритетними, — заявив Прем’єр. — У нас є пакет зако-
нопроєктів, що врегульовують земельні відносини. Навіть якщо аб-
страгуватися від розгляду законопроєкту про скасування морато-
рію і ринок землі, є щонайменше чотири, які важливо розглянути. 
Це дерегуляція в земельних відносинах —  №2194; система прозо-
рих електронних аукціонів щодо прав на землю  і самих земельних 
ділянок — №2195. Вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але 
є важливими складовими, щоб ринок землі відбувся цивілізовано. 
Також важливий законопроєкт №0858, він врегульовує певні відно-
сини і вдосконалює процедури протидії рейдерству».

100,7%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін (індекс інфляції)  
у жовтні 2019 року щодо вересня 

ДОПОКИ? У Верховній Раді відбулися парламентські слухання, 
присвячені безпеці діяльності українських журналістів

Інформаційний 
фронт: за рік близько 
сотні потерпілих 

Керівний директор ЄБРР у країнах Східної Європи 
та Кавказу про справедливий і прозорий ринок 
сільгоспземель, захист від корупції та зловживань
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

10 листопада виповнилося 
140 років з дня народження 
винахідника Якова Рощепія, 
технічного таланту якого так  
і не було справедливо оцінено

Розв’язання головних 
аграрних і земельних проблем 
в Україні не залежить від 
того, наскільки швидко ми 
впровадимо ринок землі

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА 
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За рік усю територію України оцифрують
ВІДКРИТІ ДАНІ. Триває створення актуальної основи Державного земельного кадастру 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд активно взявся бороти-
ся з тими державними чи-

новниками в центрі й на місцях, 
які не розуміють, що тепер зе-
мельні відносини мають бути 
максимально чесними й прозо-
рими. Щоб система органів, які 

відповідають за земельні відно-
сини у країні, принципово змі-
нилася і звідти пішла коруп-
ція (а це тривала процедура), 
за два місяці в різних областях 
звільнено понад 20 неефектив-
них і корумпованих керівників 
структур Державної служби з 
питань геодезії, картографії та 
кадастру. 

І уряд планує й надалі про-
щатися з корупціонерами, до-
ки крісло не займе чесна й па-
тріотична людина. Це Прем’єр-
міністр Олексій Гончарук зая-
вив під час наради з питань ре-
формування діяльності Держгео-
кадастру. На ній підбито проміж-
ні підсумки двомісячної роботи з 
реформування Держгеокадастру 

як частини комплексної земель-
ної реформи, наповнення його ві-
домостями, забезпечення учас-
ників бойових дій земельними ді-
лянками.

Прем’єр наголосив, що уряд до-
кладає всіх зусиль, щоб україн-
ські громадяни вірили державі 
й не мали сумнівів у її чесності у 
провадженні земельних відносин. 

Що зроблено за два останні міся-
ці? Чи є про що розказати, крім 
звільнень? За словами Олексія 
Гончарука, проведено конкурс на 
посаду керівника Держгеокада-
стру і триває розгляд кандидатів. 

«На цьому тижні плануємо ви-
значитися з кандидатурою 
головного в системі, що відпо-
відає за земельні відносини. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові 
засідання на 20.11.2019 р. 10-00 год., 25,11,2019 р. 10-00 год., 28.11.2019 р.  
10-00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 
року народження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Ар-
бузинського району Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 
103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської 
області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у провадженні роз-
гляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинува-
ченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ. Розгляд кримінального про-
вадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського су-
ду за адресою: вул. Дружби народів, З-«А», головуючим суддею  
Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгля-
ді даної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість з’явлення до суду.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 
138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суда:
Наслідки неприбуття підозрюваного,  обвинуваченого, свідка, по-

терпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК Укра-
їни, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стат-
тею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК України,цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України. 

Оголошення № 286/5/6883-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на умовах  

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 

03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти:
лот 1 — м. Коломия Івано-Франківської області, до 10 квартир; 

лот 2 — м. Первомайськ Миколаївської області, до 10 квартир; лот 3 
— м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, до 20 квартир; лот 4 — 
м. Глухів Сумської області, до 5 квартир; лот 5 — м. Бердянськ Запо-
різької області, до 10 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформа-
ція про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Кон-
курсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир:
на умовах пайової участі — до 20.12.2019 (термін проведення опо-

рядження у квартирах — до 15.04.2020);
на вторинному ринку — до 20.12.2019;
термін дії договорів:
на умовах пайової участі — до 30.06.2020;
на вторинному ринку — до 30.12.2019.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент дер-

жавних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства 
оборони України, 2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 22.11.2019, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 22.11.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок 

з учасниками: Ядвіжин Олег Миколайович, Тимошенко Олена Ле-
онідівна, тел/факс (044) 4547459, ddz7@ukr.net, Довбик Ната-
лія Миколаївна, тел. (044) 2711260, Шляхова Оксана Валеріївна, 
тел. (044) 2711202.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володимира Ми-
колайовича як обвинуваченого на 09 год. 35 хв. 22 листопада 2019 року у спра-
ві за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України» ) за адресою: м. Київ, вул. Сер-
гієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 25.11.2019 року о  

10 год. 00 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні № 42016020420000057 по обвинуваченню Бахура Олексан-
дра Григоровича, 20.05.1972 р. н., у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України. В судове засідання викли-
кається обвинувачений Бахур Олександр Григорович.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А. В., 
суддів Домарєєва О. В., Щасної Т. В. Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська. 7/13 каб. 17. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 
5-А.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Мико-
лайовича як обвинуваченого на 12 год. 00 хв. 25 листопада 2019 року у спра-
ві за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Cуддя Бірса О. В.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання в 
порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, який народився 25 квіт-
ня 1990 року, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 
25 серпня, 226, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 19.11.2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі 
судових засідань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинува-
чений.

Суддя  Іванов В. В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 листопада 2019 р. № 911 
Київ

Деякі питання Національної комісії  
зі стандартів державної мови

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВляє:
1. Утворити Національну комісію зі стандартів державної мови як центральний ор-

ган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовує та коор-
динує Кабінет Міністрів України через Міністра освіти і науки.

2. Затвердити Положення про Національну комісію зі стандартів державної мо-
ви, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Міністерству освіти і науки разом з Фондом державного майна внести в уста-

новленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Націо-
нальної комісії зі стандартів державної мови.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 6 листопада 2019 р. № 911

ПОлОЖЕННя 
про Національну комісію зі стандартів державної мови

1. Національна комісія зі стандартів державної мови (далі — Комісія) є цен-
тральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого 
спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра освіти і нау-
ки (далі — Міністр).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом Украї-
ни «Про забезпечення функціонування української мови як державної», іншими 
законами, указами Президента України та постановами Верховної Ради Украї-
ни, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Завданням Комісії є збереження та розвиток державної мови через вста-
новлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння 
державною мовою, необхідного для набуття громадянства України чи зайняття 
визначених законами посад.

Комісія під час напрацювання стандартів української термінології в різних 
галузях сприяє застосуванню українських слів, словосполучень і термінів за-
мість іншомовних.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) напрацьовує з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української 

мови Національної академії наук, інших наукових та освітніх установ і затвер-
джує стандарти державної мови, зокрема:

правопис української мови та зміни до нього;
українську термінологію, зокрема правничу та медичну;
стандарти транскрибування і транслітерації;
2) розробляє і затверджує Класифікацію рівнів володіння державною мовою 

з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR);
3) визначає і затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою для 

набуття громадянства України;
4) встановлює і затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою 

особами, визначеними статтею 9 Закону України «Про забезпечення функціо-
нування української мови як державної»;

5) затверджує порядок перевірки рівня володіння державною мовою;
6) розробляє та подає у встановленому законом порядку на розгляд Кабіне-

ту Міністрів України проект Порядку проведення іспитів з метою перевірки рів-
ня володіння державною мовою;

7) затверджує завдання для проведення іспиту на рівень володіння держав-
ною мовою;

8) організовує та проводить іспити для визначення рівня володіння держав-
ною мовою або призначає спеціально уповноважені державою установи (орга-
нізації), які проводять іспити. Комісія своїм рішенням може делегувати повно-
важення з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою та/або з 
перевірки та оцінювання результатів іспиту спеціально уповноваженій держа-
вою установі (організації), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання від-
повідно до Закону України «Про освіту». Результати такого іспиту можуть бу-
ти оскаржені до Комісії відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

9) затверджує порядок оскарження результатів іспиту та розгляду скарг;
10) затверджує форму державного сертифіката про рівень володіння дер-

жавною мовою;
11) видає державні сертифікати про рівень володіння державною мовою;

12) розробляє та подає у встановленому законом порядку на розгляд і за-
твердження Кабінету Міністрів України порядок ведення Реєстру державних 
сертифікатів про рівень володіння державною мовою;

13) веде Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною 
мовою та є його адміністратором;

14) встановлює порядок видачі засвідчених копій виконаних іспитових робіт;
15) подає в установленому законом порядку Кабінетові Міністрів України 

пропозиції щодо внесення змін до законодавства, пов’язані із забезпеченням 
дотримання стандартів державної мови;

16) приймає з підстав, визначених Законом України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», рішення про подання позову 
до суду щодо анулювання державного сертифіката про рівень володіння дер-
жавною мовою;

17) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про забезпе-
чення функціонування української мови як державної».

5. Комісія з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення за-

ходів щодо запобігання корупції і контролю за їх здійсненням в апараті Комісії;
2) організовує планово-фінансову роботу в апараті Комісії, здійснює конт-

роль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує орга-
нізацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодав-
ством порядку;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відпо-

відно до встановлених правил;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання за-

вдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
6) оприлюднює інформацію про діяльність Комісії, зокрема через засоби ма-

сової інформації, а також на своєму офіційному веб-сайті.
6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у 

вивченні та розгляді окремих питань вчених і фахівців, працівників централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
закладів освіти, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керів-
никами), науковців, представників інститутів громадянського суспільства (за 
згодою);

2) одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого само-
врядування інформацію, документи і матеріали;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові 
конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних 
органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засо-
бами.

7. Комісія в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на ви-
конання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов 
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів Укра-
їни, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОН приймає рішення, організо-
вує та контролює їх виконання.

Рішення Комісії, які відповідно до закону є регуляторними актами, розро-
бляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням ви-
мог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності».

Рішення Комісії нормативно-правового змісту підлягають державній реє-
страції в установленому законодавством порядку.

Рішення Комісії, видані в межах її повноважень, є обов’язковими для вико-
нання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, 
місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаці-
ями незалежно від форми власності та громадянами.

8. Керівником Комісії є її Голова. Голову обирає Комісія з числа своїх чле-
нів. Одна і та сама особа може бути Головою Комісії не більше ніж два строки 
поспіль. Порядок виборів Голови Комісії визначається на засіданні Комісії шля-
хом голосування.

9. Голова Комісії:
1) представляє Комісію у зносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;
2) скликає засідання Комісії та головує на них;
3) підписує протоколи засідань Комісії;
4) підписує рішення Комісії;
5) вносить на підставі рішень Комісії на розгляд Міністра пропозиції щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері освіти з питань, що на-
лежать до компетенції Комісії, зокрема розроблені Комісією проекти законів, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МОН, а також 
позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

6) подає Міністрові для затвердження плани роботи Комісії;
7) забезпечує виконання Комісією наказів МОН та доручень Міністра з пи-

тань, що належать до компетенції Комісії;

8) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Комісії та покладе-
них на неї завдань;

9) вносить в установленому порядку подання щодо представлення держав-
них службовців та працівників апарату Комісії до відзначення державними на-
городами;

10) скликає та проводить наради та робочі зустрічі з питань, що належать 
до компетенції Комісії;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.
10. У разі відсутності Голови Комісії або тимчасової неможливості здійснен-

ня ним своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Ко-
місії або визначений ним член Комісії.

Заступник Голови Комісії обирається з числа членів Комісії.
Порядок виборів заступника Голови Комісії визначається рішенням Комісії 

шляхом голосування.
Строк повноважень заступника Голови Комісії визначається рішенням Комі-

сії в межах строку повноважень Комісії.
11. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльнос-

ті Комісії здійснює її апарат.
Положення про апарат Комісії та його структуру, а також положення про са-

мостійні структурні підрозділи апарату затверджує Комісія.
Граничну чисельність працівників апарату Комісії затверджує Кабінет Міні-

стрів України за поданням Голови Комісії.
Керівника апарату та його заступників призначає на посаду та звільняє з по-

сади Комісія.
Штатний розпис та кошторис апарату Комісії затверджує Комісія за пого-

дженням з Мінфіном.
12. Комісія працює у формі засідань. Засідання Комісії скликає Голова Комі-

сії за власною ініціативою або на вимогу не менше ніж трьох членів Комісії. Ко-
місія проводить свої засідання не рідше ніж двічі на місяць.

Якщо Голова Комісії на вимогу її членів не скликав засідання Комісії протя-
гом двох днів з моменту висловлення вимоги, такі члени Комісії скликають її за-
сідання самостійно, належно повідомивши про це іншим членам Комісії.

Порядок проведення засідань Комісії визначається регламентом, який за-
тверджується більшістю голосів членів Комісії та не може суперечити Закону 
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутня більше ніж по-
ловина членів від її складу, визначеного Законом України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної».

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не 
менше п’яти її членів.

Члени Комісії в період між засіданнями здійснюють повноваження відповід-
но до рішення Комісії.

Рішення Комісії є обов’язковими до виконання на всій території України і мо-
жуть бути оскаржені в судовому порядку.

13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Комісії може 
утворюватися колегія як її консультативно-дорадчий орган.

Періодичність проведення засідань колегії визначається рішенням Комісії.
Рішення колегії оформляється протоколом.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Комісією відпо-

відного рішення.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з 

основних питань діяльності при Комісії можуть утворюватися інші постійні або 
тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

14. Комісія є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в 
органах Казначейства, майно, власні бланки.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 6 листопада 2019 р. № 911
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 

«Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої 
влади» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) до-
повнити такою позицією:

«Національна комісія зі стандартів державної мови 1».

2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 
«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та терито-
ріальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) доповни-
ти такою позицією:

«Національна комісія зі стандартів державної мови 29 29».
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оголошення

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

Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації серія КВ № 15990-446 «Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка», 

засновником якого є Луганський державний університет 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, видане 20.11.2008 року, 

вважати недійсним.

Науково-технічний концерн «Інститут проблем машинобудування» НАН 
України (ідентифікаційний код 31063720) повідомляє, що Постановою № 265 
від 30.10.2019 року Бюро Президії Національної академії наук України при-
йнято рішення про припинення діяльності юридичної особи шляхом її лікві-
дації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох місяців 
з дня опублікування цього повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення діяльності юридичної особи в результаті ліквідації. Письмові вимоги 
приймають за адресою: 61046, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 19.09.1976 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 14 год. 00 хв. 19 листопада 2019 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 54, каб. 203, головуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., 
Трембач О. Л., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення судового розгля-
ду у кримінальному провадженні № 22015240000000042 про обвинувачення 
Нікітіна Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Головне управління ДСНС України в Одеській області 11 
грудня 2019 року оголошує конкурс з визначення пере-
можця будівництва житла для осіб рядового і начальниць-
кого складу служби цивільного захисту та членів їхніх сі-
мей на земельній ділянці за адресою: Одеська обл., м. Чор-
номорську, вул. Віталія Шума, 6-Б.

З інформацією про умови проведення конкурсу можна 
ознайомитись в рубриці «Фінансово-господарська діяль-
ність» на офіційних веб-порталах — оdesa.dsns.gov.ua  та 
www. dsns.gov.ua

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обвинуваченого Рудіка Пав-

ла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дворічна, 
вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримінального провадження, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 від 26 03.2014 року за п.13 ч.2 
ст. 115 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 20.11.2019 року о 09.00 год. 
у приміщенні № 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська 
область, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя  О. О. Волчек

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготов-
че судове засідання як обвинувачену  Ліхалат Наталію Олександрівну, зареє-
стровану за адресою:  кв. Мирний, буд.19, кв. 12, м. Луганськ по кримінальній 
справі  № 409/2566/19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 20.11.2019 року о 13:30 год. у залі 
Білокуракинського районного суду Луганської області,  за адресою: 92200, Лу-
ганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі обвинуваченої,  на підста-
ві ст.297-1 КПК України. 

Головуючий суддя Максименко О. Ю.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання Конкурсної комісії  

з відбору на посаду Голови Національного 
агентства з питань запобігання корупції 

8 листопада 2019 р. №1

ОГОЛОШЕННЯ 
про умови та строки проведення конкурсу з відбору 
на посаду Голови Національного агентства з питань 

запобігання корупції

Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання корупції» Кон-
курсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції (далі — Конкурсна комісія) оголошує відкритий 
конкурсний відбір на посаду Голови Національного агентства з питань за-
побігання корупції (далі — Конкурс).

Головою Національного агентства з питань запобігання корупції може 
бути громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який має 
вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, 
здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і профе-
сійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Вищою освітою вважається освіта, здобута в Україні (або на терито-
рії колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра, а також вища освіта за відповідним освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах.

На посаду Голови Національного агентства, його заступника не може 
бути призначена особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обме-
жена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не пога-
шена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітова-
ної особи);

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав закон-
ної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного зло-
чину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної си-
ли, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або 
обіймати певні посади;

5) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на за-
йняття цієї посади входила до складу керівних органів політичної партії 
або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною 
партією;

6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповнова-
женої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік;

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її прове-
дення.

Особа, яка претендує на участь у Конкурсі, подає у визначений в цьому 
оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеці-
альної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про за-
хист персональних даних» (Додаток 1);

2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наяв-
ності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську ро-
боту (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, 
у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших дого-
вірних відносин з політичною партією протягом двох років, що переду-
ють дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин), кон-
тактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про на-
явність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного 
стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (в дру-
кованому вигляді з використанням шаблону з Додатку 2);

3) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на 
посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції та 
своє бачення можливої майбутньої діяльності на цій посаді;

4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, за 2018 рік та посилання на відповідну 
сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки);
6) копії документів про вищу освіту (диплом), вчені звання та науко-

ві ступені;
7) медичну довідку (сертифікат) про стан здоров’я за формою, затвер-

дженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування осо-
би на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони 
здоров’я;

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбов-
ця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

10) перелік із зазначенням усіх поданих документів (опис вкладення).
Вимоги до оформлення мотиваційного листа:
- обсяг до 2 друкованих сторінок;
- шрифт Arial, кегль — 14, міжрядковий інтервал — 1;
- відступи: від лівого краю аркуша — 30 мм, від верхнього та нижнього 

— 20 мм, від правого — 10 мм.
Особи можуть подати додаткові документи, що підтверджують їх ділові 

та моральні якості, професійний рівень.
До документів додається оптичний диск або USB-носій із скан-копіями 

(електронними варіантами) всіх поданих документів, а автобіографія, до-
датково (окрім скан-копії), оригінальним файлом (Microsoft Word, Open 
Document Format).

Вимоги до скан-копій документів:
- кожний із перелічених документів подається окремим файлом;
- назва кожного файлу має складатися з назви документа (не більше 

двох слів) та прізвища кандидата. Наприклад, «Заява Петренко», «Моти-
ваційний лист_Ковальчук»;

- у форматі PDF (Portable Document Format).
Всі копії документів мають бути засвідчені особисто кандидатом. На 

копіях проставляється відмітка «З оригіналом згідно», особистий підпис 
кандидата, його ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

Копії документів (паперовий та електронний варіант) мають бути якіс-
ними (з чітким зображенням). 

Документи від осіб, які претендують на участь у Конкурсі, прийма-
ються:

12 листопада 2019 року 9:00 — 13:00, 13:45 — 17:00

13 листопада 2019 року 9:00 — 13:00, 13:45 — 17:00

14 листопада 2019 року 9:00 — 13:00, 13:45 — 17:00

15 листопада 2019 року 9:00 — 13:00, 13:45 — 15:45

16 листопада 2019 року 9:00 — 13:00

18 листопада 2019 року 9:00 — 13:00, 13:45 — 17:00

19 листопада 2019 року 9:00 — 13:00, 13:45 — 17:00

Документи в конверті подаються особисто за адресою Секретаріату Ка-
бінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2, 6 під’їзд, 
кабінет 202а). Документи може подати особа, яка претендує на участь у 
Конкурсі, або інша особа за її дорученням на підставі довіреності.

Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньо-
му куті): «НА КОНКУРС НА ПОСАДУ ГОЛОВИ НАЗК».

Контактна особа —  Коваленко Сергій Сергійович (тел.: (044) 256-63-
43). 

Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий 
термін їх подання. Заяви, що надійшли після зазначеного строку, не роз-
глядатимуться.

Подані документи поверненню не підлягають.
Конкурс проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про 

запобігання корупції», Критеріями та методикою оцінки кандидатів на по-
саду Голови Національного агентства, що визначені Конкурсною комісією. 

Конкурс передбачає такі етапи:
- розгляд поданих заяв і документів на відповідність документів та осіб, 

які претендують на участь у Конкурсі, вимогам Закону України «Про запо-
бігання корупції», прийняття рішення про допуск кандидатів до Конкурсу;

- проведення спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції»;

- проведення тестування загальних здібностей, психологічного тесту-
вання, заповнення анкети у разі ухвалення відповідного рішення Конкурс-
ною комісією;

- проведення оцінювання професійних знань та якостей кандидата, до-
слідження матеріалів про кандидата;

- відбір кандидатів, які запрошуються на проходження співбесіди, про-
ведення співбесіди з відібраними кандидатами;

- визначення з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, кандида-
та, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має най-
кращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових 
обов’язків Голови Національного агентства, а також відповідає крите-
ріям компетентності та доброчесності; внесення подання Кабінету Міні-
стрів України про призначення кандидата на посаду Голови Національно-
го агентства.

Конкурсна комісія визначає черговість та строки проведення етапів Кон-
курсу.

Конкурсна комісія повідомляє осіб про допуск їх до Конкурсу, а також 
запрошує кандидатів до участі в окремих етапах Конкурсу шляхом направ-
лення повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної в поданих на 
Конкурс документах.

                                                    Додаток 1

Конкурсній комісії з відбору на посаду Голови 
Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції ______________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові особи) 
адреса для направлення поштової кореспонденції:
_________________________________________ 
паспорт: серія ___   № _____________________,
виданий _________________________________
_________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків (для фізичних осіб) або серію та номер пас-
порта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідному конт-
ролюючому органу і мають відмітку у паспорті) ___
_____________________________
Номер контактного мобільного телефону 
________________ 

Адреса електронної пошти 
___________________________________ 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у конкурсному відборі на зайняття по-
сади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на-
даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою проведення кон-
курсного відбору на посаду Голови Національного агентства з питань за-
побігання корупції згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» даю згоду на 
проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі ві-
домостей, поданих особисто.

«___» __________ 20___ р.                                         __________ 
                                                                                           (підпис)

Додаток 2

АВТОБІОГРАФІЯ 
кандидата на посаду Голови Національного агентства  

з питань запобігання корупції

Прізвище
Ім’я

По батькові
Число, місяць, рік народження

Місце народження
Громадянство

Відомості про освіту
Відомості про науковий ступінь  

і вчене звання
Відомості про трудову діяльність, посаду 

(заняття), місце роботи
Відомості про громадську роботу  

(у тому числі на виборних посадах)
Відомості про членство у політичних  

партіях (у тому числі в минулому)
Наявність трудових або будь-яких інших 

договірних відносин з політичною  
партією, входження до керівних органів 
політичної партії протягом двох років,  

що передують дню подання заяви  
(незалежно від тривалості таких  

відносин) 
Контактний номер телефону
Адреса електронної пошти

Відомості про наявність чи відсутність 
судимості

Відомості про накладення на особу  
адміністративного стягнення  
за вчинення правопорушення, 

пов’язаного з корупцією

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 
року народження, викликається о 09:30 годині 18 лис-
топада 2019 року до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для прове-
дення підготовчого судового засідання у провадженні  
№ 1-кп/628/183/19 справа № 628/165/17. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Шиховцoва А. О.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Аксьоно-
ву Павлу Сергійовичу, 12.05.1957 року народження, 
уродженцю м. Москви Російської Федерації, місце 
реєстрації: вул. Аверкіна, 4, кв. 6, м. Ялта,  АР Крим, 
необхідно з’явитися 15 листопада 2019 року о 09 
годині 00 хвилин  до прокурора відділу прокурату-
ри Автономної Республіки Крим Василенко О. М. за 
адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у прове-
денні допиту в якості підозрюваного та інших слід-
чих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні  № 42017160690000078 від 25.05.2017, за ч. 1  
ст. 438 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Аксьоно-
ву Павлу Сергійовичу, 12.05.1957 року народжен-
ня, уродженцю м. Москви Російської Федерації, міс-
це реєстрації: вул. Аверкіна, 4, кв. 6, м. Ялта,  АР 
Крим, необхідно з’явитися 14 листопада 2019 року 
о 09 годині 00 хвилин  до прокурора відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим Василенко О. М. за 
адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у про-
веденні допиту як підозрюваному та інших слід-
чих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 42017160690000078 від 25.05.2017, за ч. 1  
ст. 438 КК України.

Київський апеляційний суд повідомляє Рижову 
Ірину Володимирівну, що розгляд апеляційної скарги 
захисника обвинуваченої Рижової І. В. Тімашова А. С. 
на вирок Святошинського районного суду м. Києва 
від 11 липня 2019 року щодо Рижової Ірини Воло-
димирівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, відкладено 
на 10 годину 18 грудня 2019 року в приміщенні Ки-
ївського апеляційного суду за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-а 

Суддя В. Б. Зіміна
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У Краматорську працює пізнавальна 
археологічна виставка

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

СИВА МИНУВШИНА. «Лю-
дина у просторі степу. Епоха ка-
меню. Епоха бронзи». Погодьте-
ся, сама назва археологічної ви-
ставки, яку відкрито у донецько-
му обласному краєзнавчому му-
зеї, змушує жителів Краматор-
ська і гостей міста знайти час, 
щоб відгукнутися на запрошен-
ня і більше дізнатися про пра-
давнє минуле свого краю. а ті, 
хто вже встиг побувати в музеї, 
нітрохи не шкодують: серед екс-
понатів можна побачити кера-
мічний посуд, бронзові знаряддя 
праці та прикраси, які наші пред-
ки використовували кілька тисяч 
років тому. 

особливу увагу приверта-
ють знахідки археологів, які під-
тверджують існування гірничо-
металургійного центру, що пра-
цював не на місці сучасних ме-
талургійних промислових веле-
тів донеччини, а поблизу Бахму-
та. Не оминають відвідувачі й зі-
брання різноманітних палеонто-
логічних експонатів, серед яких 
щелепа тодішнього гігантського 
аборигена цих степів — волоха-
того мамонта. 

За словами вченого секрета-
ря обласного краєзнавчого му-

зею дмитра Білька, виставку 
організували з огляду на вели-
ку кількість цікавих знахідок, що 
стосуються цієї епохи, які остан-
нім часом археологи виявили, 
працюючи в полі. Співробітни-
ки закладу вирішити поєдна-
ти давню й нинішню епохи, за-

пропонувавши відвідувачам су-
часні технології, завдяки яким  є 
змога зазирнути в давнє мину-
ле. Наприклад, можна скорис-
татися планшетами з навушни-
ками і переглянути й послуха-
ти пізнавальні ролики про обро-
блення каменю в епоху палео-

літу чи про роботу давніх мета-
лургів поблизу нинішнього Бах-
мута. Виявляється, вони вели 
цей промисел задовго до того, 
як сюди, в безлюдний степ, при-
їхав британський підприємець 
джон Юз і збудував тут мета-
лургійний завод.

Пенсіонери об’єдналися  
і не шкодують

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВИ. У Берегівському районі Закарпаття 30 років тому став 
діяти, можливо, перший в Україні клуб пенсіонерів. Створений за анало-
гом тих, що діють за кордоном, він об’єднав людей, які бажають зробити 
своє життя на заслуженому відпочинку цікавим і різноманітним.

Клуб з офіційною назвою благодійний фонд «Товариство пенсіонерів 
Берегівщини імені Шандора Петефі» усі ці роки існував не лише на па-
пері, а й допомагав членам почуватися потрібними одне одному і сус-
пільству. одноклубники надавали допомогу — моральну і матеріальну 
тим, кому вона потрібна на схилі літ. На 30-річчя клубу його члени вла-
штували зустріч із партнерами на Закарпатті й за кордоном. Серед та-
ких клуби пенсіонерів сіл Яноші та Кідьош на Берегівщині, міста Мукаче-
во і Чоп, а також Вашарошнамень в Угорщині. Загалом на святкове зі-
брання в ресторані села Велика Бийгань прийшли й приїхали понад 100 
гостей. Голова клубу Тібор Гонц акцентував на тому, що учасники не ли-
ше з користю проводять дозвілля, а й допомагають виховувати онуків у 
любові до праці, шанобливому ставленні до народних традицій. Ювілей-
не свято пенсіонерів прикрасив концерт учасників художньої самодіяль-
ності, який збагатили виступами й самі члени клубу пенсіонерів.

«Дитячі світи» 
запрошують

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТАЛАНТИ. Так названо виставку художніх робіт, яку відкрили в 
Сумській центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка. Її автори — 
32 юних талантів віком 5—12 років, які захоплюються малюванням 
і вже мають певні успіхи й досягнення.  Усі вони вихованці сумської 
художниці Світлани Качуровської, яка відкрила власну творчу студію 
і працює там арттренером. Цікаво, що Світлана за фахом економіст 
і юрист, однак із дитинства хотіла стати художницею. Вона успішно 
здійснила мрію, вже оформляє книжки письменників — насамперед 
тих, які пишуть для дітей.

На виставці дитячих робіт переважають яскраві й барвисті кольо-
ри: казкові мотиви, мрії, бажання, натюрморти, пейзажі. Серед юних 
авторів і вже досвідчені, які малюють по кілька років, і початківці — 
вони взялися за олійні фарби буквально кілька місяців тому.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3 +8 +10 +15 Черкаська +2 +7 +10 +15

Житомирська +4 +9 +10 +15 Кіровоградська +3 +8 +10 +15
Чернігівська +2 +7 +9 +14 Полтавська +2 +7 +9 +14
Сумська +1 +6 +7 +12 Дніпропетровська +2 +7 +10 +15
Закарпатська +7 +12 +11 +16 Одеська +6 +11 +14 +19
Рівненська +5 +10 +11 +16 Миколаївська +4 +9 +13 +18
Львівська +5 +10 +12 +17 Херсонська +5 +10 +13 +18
Івано-Франківська +5 +10 +13 +18 Запорізька +3 +8 +11 +16
Волинська +5 +10 +11 +16 Харківська +1 +6 +7 +12
Хмельницька +5 +10 +13 +18 Донецька +3 +8 +8 +13
Чернівецька +4 +9 +13 +18 Луганська +1 +6 +7 +12
Тернопільська +5 +10 +12 +17 Крим +6 +11 +15 +20
Вінницька +4 +9 +12 +17 Київ +11 +13 +6 +8

Укргiдрометцентр
Ф

от
о 

з 
са

йт
у 

fa
ce

bo
ok

.c
om

/d
ok

m
us

eu
m

Українському університету —  
технічну допомогу Японії

Валентин 
ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

СПІВПРАЦЯ. На базі Укра-
їнського науково-дослідного ін-
ституту сільськогосподарської 
радіології Національного уні-
верситету біоресурсів і приро-
докористування України від-
крито аналітичний комплекс — 
сучасний мас-спектрометр ICP-
MS. Це прилад, який дає змо-
гу виконувати аналіз елемент-
ного та ізотопного складу зо-
крема трансуранових елемен-
тів, які в майбутньому стано-
витимуть найбільшу загрозу в 
Чорнобильській зоні відчужен-
ня у зв’язку з їх періодом на-
піврозпаду десятки тисяч років, 
продукції аПК, об’єктів навко-
лишнього середовища навіть у 
надзвичайно малій концентра-
ції. За допомогою цього при-
ладу можна розв’язати багато 
складних та рутинних наукових 
і аналітичних завдань.

обладнання для універси-
тету — складова міжнародно-
го проєкту співпраці «Покра-
щення радіаційного контролю 
навколишнього середовища 
та законодавчої бази в Україні 
для екологічної реабілітації ра-
діоактивно забруднених тери-
торій», який фінансує Японське 
агентство міжнародного співро-
бітництва від імені уряду Японії 
за державною науково-техніч-
ною програмою SATREPS. 

для передачі мас-спект-
рометра до Києва прибула 
японська делегація із пред-
ставників департаменту за-
кордонних справ Японського 

агентства з науки і технологій, 
вчених університетів Фукусіма 
та Цукуба, з якими універси-
тет підписав меморандуми про 
співпрацю.

до цього проєкту залучено 
провідні науково-дослідні уста-
нови України та Японії, які бе-
руть активну участь у ліквіда-
ції наслідків радіаційних аварій 
у Чорнобилі й Фукусімі. І серед 
них вагоме слово належить 
науковцям України. Ефектив-
ність роботи засвідчує те, що 
його дані використав Науковий 
комітет ооН з дії атомної раді-
ації для уточнення оцінок пали-
ва, викинутого з реактора Чор-
нобильської аЕС.

— Наш університет бере 
участь у всіх напрямах робіт, 
для реалізації яких призначе-
но мас-спектрометр ICP-MS 
та відповідне лабораторне об-
ладнання, — зауважує ректор  
НУБіП України Станіслав Ні-
колаєнко. — Трохи раніше ми 
отримали обладнання для оці-
нок біомаси в лісах, поведінки 
радіонуклідів у навколишньо-
му середовищі. а наступного 
року плануємо надходження 
обладнання для ідентифікації 
гарячих частинок.

Український НдІ сільсько-
господарської радіології роз-
почав тісну співпрацю з япон-
ськими вченими відразу піс-
ля аварії на аЕС Фукусіма-1 — 
із квітня 2011 року. З 2014-го 
в Інституті радіоактивності на-
вколишнього середовища уні-
верситету Фукусіма працю-
ють дослідники з НУБіП Украї-
ни Василь Йощенко і олена Па-
ренюк.

Японська делегація передала спектрометр ректору НУБіП 
України Станіславу Ніколаєнку

Такий вигляд має сучасний мас-спектрометр ICP-MS, який 
працюватиме на потреби України
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На вистав ці можна дізнатися про ве лику кількість цікавих знахідок археологів
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