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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

  уКаЗ ПРЕЗИДЕНта уКРаЇНИ
Про вдосконалення вищої освіти в Україні

З метою вдосконалення якості та змісту вищої освіти в україні як фундаменталь-
ної основи для розвитку держави, підготовки конкурентоспроможного людського  
капіталу, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції україни  
ПОСТАнОвЛяЮ:

1. утворити Раду з питань розвитку вищої освіти в україні як консультативно-до-
радчий орган при Президентові україни.

2. Кабінету Міністрів україни:
1) забезпечити розроблення за участю Національного інституту стратегічних до-

сліджень, Національної академії наук україни та затвердити до 1 листопада 2020 року 
стратегію розвитку вищої освіти в україні на 2021—2031 роки, визначивши основні 
цілі та пріоритети з урахуванням глобальних тенденцій світової економіки;

2) затвердити до 1 грудня 2020 року:
державну програму розвитку науково-дослідницької інфраструктури в україні;
державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживан-

ня студентів закладів вищої освіти;
3) забезпечити розроблення із залученням Національного інституту стратегічних 

досліджень, Національної академії наук україни, Національної академії педагогічних 
наук україни та затвердження до 1 вересня 2020 року плану заходів щодо популяри-
зації природничих наук та математики;

4) розробити та затвердити до 1 вересня 2020 року план заходів щодо популяри-
зації можливостей здобуття вищої освіти в україні для іноземних студентів.

3. Керівнику офісу Президента україни подати у двотижневий строк проект Поло-
ження про Раду з питань розвитку вищої освіти в україні та пропозиції щодо її пер-
сонального складу.

4. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 червня 2020 року
№ 210/2020

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 1 червня 2020 р. № 438 
Київ

Про внесення змін у додаток 2 до постанови  
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.  
№ 1298 щодо систематизації схеми тарифних 

розрядів посад працівників надавачів 
соціальних і реабілітаційних послуг

Кабінет Міністрів україни ПОСТАнОвЛяє:
Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів україни від 30 серпня 2002 р. 

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і ко-
ефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галу-
зей бюджетної сфери» (офіційний вісник україни, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., 
№ 40, ст. 2544; 2007 р., № 18, ст. 705; 2018 р., № 45, ст. 1572) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр Україн Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 1 червня 2020 р. № 438

ЗМІнИ, 
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету 
 Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

1. у розділі III:
1) у назві розділу слова «, соціальний захист населення» виключити;
2) у підрозділі «Керівні працівники»:
позицію

«Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів 
охорони здоров’я, установ соціального захисту населення (у тому чис-
лі притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-пси-
хологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соці-
альних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-
інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної мо-
лоді, центрів соціальної підтримки дітей та сімей), баз та складів спе-
ціального медичного постачання

12—18»

замінити такою позицією:
«Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів 
охорони здоров’я, баз та складів спеціального медичного постачання

12—18»;

виключити такі позиції:

«Директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 14—18»;
«Завідувачі відділень (соціальної допомоги вдома, соціально-побуто-
вої та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, гро-
шової та натуральної допомоги, термінового влаштування дітей, для 
батьків з дітьми, невідкладної допомоги сім’ї, денного перебування сі-
мей з дітьми з обмеженням життєдіяльності тощо); малого групово-
го будиночка; соціальної квартири; територіальних центрів соціально-
го обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

11—15

Начальник відділу центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 13—15»;

у позиції «Начальник планово-економічного відділу; головні фахівці закладів охо-
рони здоров’я, установ соціального захисту населення, аптечних установ» слова  
«, установ соціального захисту населення» виключити;

3) у підрозділі «Професіонали та фахівці» виключити такі позиції:
«Фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома) 9—12»;
«соціальний працівник 8—10»;

4) у підрозділі «Інші працівники» виключити таку позицію
«соціальний робітник 6».

2. Доповнити додаток розділом XLIII такого змісту:
«XLIII. соціальні та реабілітаційні послуги

Керівні працівники
Керівник надавача послуг* 12—18
соціальний менеджер 12—17
Керівник структурного підрозділу з основної діяльності надавача  
послуг

11—15

Керівник іншого підрозділу надавача послуг 8—12
Професіонали та фахівці
Фахівець із соціальної роботи; фахівець із соціальної допомоги  
вдома; соціальний працівник; ергономіст; інструктор з праці

9—12

Фахівець з фізичної реабілітації 10—14
соціальний працівник (допоміжний персонал); інструктор з трудо-
вої адаптації

8—10

аудіодискриптор (тифлокоментатор); інші професіонали та фахівці 6—10
Інші
соціальний робітник; перекладач жестової мови (сурдоперекладач); 
супроводжувач осіб з обмеженими можливостями

6

__________
* Під надавачем послуг розуміються надавач соціальних послуг у значенні, наве-

деному в Законі україни «Про соціальні послуги», — установа/ заклад надання со-
ціальних послуг (стаціонарна, реабілітаційна, тимчасового перебування), інша уста-
нова/заклад соціальної підтримки (обслуговування), а також реабілітаційна устано-
ва у значенні, наведеному в Законі україни «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 
україні».».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 3 червня 2020 р. № 439 
Київ

Про визначення спеціально уповноважених 
органів для погодження специфікацій товарів  
і визначення та контролю особливих якостей  

та інших характеристик товарів
Відповідно до пункту 15 частини першої статті 1 Закону україни «Про правову охо-

рону географічних зазначень» Кабінет Міністрів україни ПОСТАнОвЛяє:
1. Визначити спеціально уповноваженими органами: 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — щодо 

сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), харчових продук-
тів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв;

Міністерство культури та інформаційної політики — щодо виробів народних ху-
дожніх промислів;

Міністерство охорони здоров’я — щодо природних лікувальних ресурсів (міне-
ральних вод, лікувальних грязей, озокериту, бішофіту, ропи лиманів та озер тощо).

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів україни згідно з 
переліком, що додається.

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗатВЕРДЖЕНо 
постановою Кабінету Міністрів україни  

від 3 червня 2020 р. № 439

ПереЛІК  
актів Кабінету Міністрів України, що визнаються  

такими, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів україни від 23 квітня 2001 р. № 149 «Про 

спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих власти-
востей та інших характеристик товарів» (офіційний вісник україни, 2001 р., № 17,  
ст. 764).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів україни від 13 червня 2002 р. № 322 «Про 
внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів україни від 23 квітня 2001 р.  
№ 149» (офіційний вісник україни, 2002 р., № 24, ст. 1178).

3. Пункт 44 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів україни, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів україни від 21 червня 2004 р. № 792 (офіційний вісник 
україни, 2004 р., № 25, ст. 1650).

4. Пункт 34 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів україни, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів україни від 25 травня 2006 р. № 754 (офіційний вісник 
україни, 2006 р., № 22, ст. 1635).

5. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів україни, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів україни від 23 грудня 2009 р. № 1413 «Питан-
ня Державної служби геодезії, картографії та кадастру» (офіційний вісник україни, 
2010 р., № 1, ст. 6).

6. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів україни, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів україни від 22 лютого 2012 р. № 200 «Деякі питан-
ня Державної служби геодезії, картографії та кадастру» (офіційний вісник україни, 
2012 р., № 20, ст. 759).

7. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів україни, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів україни від 27 травня 2015 р. № 379 (офіційний вісник 
україни, 2015 р., № 46, ст. 1472).

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 3 червня 2020 р. № 443 
Київ

Про внесення змін до Порядку формування  
та використання коштів національного  

фонду досліджень України
Кабінет Міністрів україни ПОСТАнОвЛяє:
Внести до Порядку формування та використання коштів Національного фонду до-

сліджень україни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів україни від 4 груд-
ня 2019 р. № 1007 (офіційний вісник україни, 2019 р., № 99, ст. 3314), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 3 червня 2020 р. № 443

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку формування та використання  

коштів національного фонду досліджень України
1. у пункті 6:
1) у підпункті 1 слова «наукової та науково-технічної експертизи» замінити слова-

ми «конкурсного відбору та наукової і науково-технічної експертизи»;
2) підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) відшкодування витрат на відрядження членів наукової ради Фонду та членів 

комісії конкурсу для забезпечення участі у їх засіданнях;».
2. Доповнити Порядок пунктом 61 такого змісту:
«61. оплата послуг, пов’язаних з організацією та проведенням наукової і науково-

технічної експертизи проектів, поданих для участі у конкурсному відборі, здійснюєть-
ся на договірних засадах з урахуванням норм оплати праці експертів, що залучають-
ся відповідно до законодавства для проведення державної наукової і науково-техніч-
ної експертизи за рахунок коштів державного бюджету.

оплата послуг, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсного відбору 
проектів (у тому числі попередній розгляд заявок, відбір експертів, розгляд проек-
тів та формування рейтингового списку проектів), здійснюється на договірних заса-
дах у розмірах, що відповідають нормам оплати праці (зокрема, пов’язаної з керуван-
ням експертною групою, консультуванням та аналізом об’єкта експертизи, участю у 
засіданнях експертних груп) експертів, які залучаються відповідно до законодавства 
для проведення державної наукової і науково-технічної експертизи за рахунок коштів 
державного бюджету.».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 3 червня 2020 р. № 446 
Київ

Про внесення зміни до пункту 11  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 12 березня 2005 р. № 179 
Кабінет Міністрів україни ПОСТАнОвЛяє: 
Внести зміну до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів україни від 12 березня 

2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконав-
чої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (офі-
ційний вісник україни, 2005 р., № 11, ст. 522; 2017 р., № 71, ст. 2161; 2019 р., № 100, 
ст. 3366; 2020 р., № 10, ст. 391), доповнивши абзац шостий після слів «Відділ очо-
лює начальник.» словами «До складу відділу Міністерства закордонних справ також 
можуть входити посади послів з особливих доручень, радників, перших, других, тре-
тіх секретарів та аташе.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 3 червня 2020 р. № 448 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Державну службу України з питань праці

Кабінет Міністрів україни ПОСТАнОвЛяє:
Внести до Положення про Державну службу україни з питань праці, затверджено-

го постановою Кабінету Міністрів україни від 11 лютого 2015 р. № 96 (офіційний ві-
сник україни, 2015 p., № 21, ст. 584; 2017 р., № 69, ст. 2083; 2019 р., № 65, ст. 2233; 
2020 р., № 2, ст. 65), такі зміни:

абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:
«10. Держпраці очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з 

посади Кабінетом Міністрів україни відповідно до законодавства про державну служ-
бу.»;

абзаци перший і другий пункту 111 замінити абзацом такого змісту:
«111. Голова Держпраці має чотирьох заступників, один з яких перший, які при-

значаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів україни відповід-
но до законодавства про державну службу.».

у зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «МДС» (товариство з обмеженою 

відповідальністю «Стройактів») (ідентифікаційний код юридичної особи 39887371) і товариства з обмеженою  
відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ріст» ідентифікаційний код юридичної особи 25221038)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/115-18 про вчинення товариством з обмеженою відповідальніс-

тю «Науково-виробниче підприємство «Ріст» і товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 
об’єднання «МДС» («Стройактів») порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що сто-
суються спотворення результатів торгів на закупівлю запасних частин до пасажирських вагонів (оголошення в сис-
темі електронних закупівель «Prozorro» № UA-2017-02-17-002491-с) (оголошення в системі електронних закупівель 
«Prozorro» № UA-2017-02-07-000902-b), проведених філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізни-
ця», Антимонопольний комітет України прийняв рішення від 05 березня 2020 року № 159-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України за посиланням: 
(https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-84

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції».

Савченко С.Б.

Вул. Луначарського, 14, кв.1, АР Крим
СУДОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд 
клопотання захисника Каліннікова О.В. в інтересах обви-
нуваченої Савченко С.Б. про поновлення йому строку на 
апеляційне оскарження вироку Святошинського район-
ного суду міста Києва від 10.12.2019, ухваленого віднос-
но Савченко С.В. у формі спеціального судового прова-
дження за відсутності обвинуваченої (in absentia), відбу-
деться у відкритому судовому засіданні 01 липня 2020 
року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Київського апеляцій-
ного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Р.М. Ігнатов

Оголошення 
для Обозного Андрія Миколайовича, 13.05.1994 року 

народження, зареєстрований Херсонська обл., Дніпров-
ський р-н, с. Петрівка, вул. Садова, 25.

Херсонський міський суд Херсонської області пові-
домляє Вас, що 16.06.2020 року о 10:15 год. відбудеть-
ся судове засідання по кримінальному провадженню за 
обвинуваченням Селіванова О.П, Суслова О.В. за ч. 2 ст. 
186, в зазначеному провадженні Вас визнано потерпілим 
у зв’язку з чим Вам необхідно з’явитися до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського 6/29, каб. 703.

У разі вашої неявки розгляд вищевказаної справи бу-
де здійснено за Вашої відсутності.

Суддя О.С. Зубов

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія 
Михайловича як обвинуваченого в судове засідання 
в кримінальному провадженні справа № 420/953/17, 
провадження №1-кп/414/12/2020 стосовно Чуба 
Сергія Михайловича, обвинуваченого за ст.258-3 
КК України, яке відбудеться 15 червня 2020 року о  
10 годині 00 хвилин. Згідно з ухвалою від 04.08.2017 
року здійснюється спеціальне судове провадження 
в справі.

Суддя Є.М. Акулов

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі головуючого судді Татарчук Л.O., суддів 
Марущак C.Л. та Карягіної Н.О. здійснюється спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвину-
вального акта складеного за результатами спеціального досудового розслідування обставин кримінально-
го провадження № 22014040000000088 відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено до розгля-
ду на 15 червня 2020 року о 16.00 годині, за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викли-
кається Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстрований: АР Крим, м. Феодосія, 
вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капіта-
на Остапенка, буд. 36, кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він 
зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце 
розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає криміналь-
не провадження :за обвинуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича, 
19.05.1986 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України. Обвинувачений Тарє-
єв Д.С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228), 
викликається на 16.06.2020 року на 10-00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується 
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності .(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Кремінський районний суд Луганської області, що розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Ті-

това, 5, викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Вален-

тина Івановича як обвинувачених в судове засідання в кримі-

нальному провадженні справа № 414/1899/15-к, провадження  

№1-кп/414/6/2020 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябіні-

на Валентина Івановича, обвинувчених за ч.2 ст.110 КК України, 

що відбудеться 19 червня 2020 о 10 годині 00 хвилин 

Суддя Є.М. Акулов

В провадженні Шевченківського  районного суду м. Києва перебуває кримінальне 
провадження № 1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайова М. М., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно 
з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за №22018000000000152 
від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по ви-
щевказаному кримінальному провадженню відбудеться 16.06.2020 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. 
Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого  до суду дане оголошення  вважається належним  
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

У провадженні Шевченківського районного суду м Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайтіса Д.В за ч.1 
ст.110 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань 
за №22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд якого здійснюється в поряд-
ку спеціального судового провадження

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по ви-
щевказаному кримінальному провадженню відбудеться 17.06.2020 року о 10 год. 
30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м Києва за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, З1 А, каб. №501, в яке викликається обвинувачений Лю-
кайтіс Дмитро Володимирович, який проживає за адресою: Російська Федерація,  
м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Рома-
на Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачно-
го Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст.258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоро-
вича, Байрачного Андрія Миколайовича у судове засідан-
ня на 17 червня 2020 року о 14 годині 30 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валері-
йовича в судове засідання на 15 червня 2020 року о 14 
годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2. 

Суддя О.В. Стадченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Келемана 
Сергія Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Келеман Сергій Ярославович, 
11.02.1979 року народження, викликається на 16 червня 
2020 року о 09-30 годині до суду, каб. №8.2/3, для участі 
у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідо-
мити суд про поважність причини неявки. 

Суддя Н.М. Пікалова

Втрачений кваліфікаційний сертифікат  

на ім’я Ничай Тетяни Богданівни  

серія АР № 013622,   

вважати недійсним.

Втрачені документи на судно  

з бортовим номером «УКА-3091-К»,  

видані на ім’я Шевченка Олександра Олександровича, 

вважати недійсними.

«Волинь-нова» та її острівці
Андрій МЕЛЬНИЧУК,  

заслужений журналіст України, 
для «Урядового кур’єра»

ДО ДНЯ ЖУРНАЛІСТА. Ось 
уже 81-й рік виходить у світ газе-
та «Волинь-нова»! Що й казати, 
дата славна! А народилося це 
видання 1939-го. У різні роки йо-
го редакторами були такі знані в 
газетному світі постаті, як Юхим 
Лазебник, Яків Чернявський, 
Іван Сподаренко, Полікарп Ша-
фета, Степан Сачук… 

Нині газету очолює енергій-
ний, творчо обдарований жур-
наліст Олександр Згоранець. 
Попри молодий вік, він уміло 
скеровує колектив на те, аби 
їхнє дітище обстоювало на 
своїх шпальтах сувору прав-
ду життя, день у день стояло 
в обороні нашої незалежнос-
ті й суверенітету, вірно служи-
ло інтересам читачів. Газета й 
справді невіддільна від життя 
краян і відтворює його широко-
планово, дохідливо, цікаво. Чи-
тачі мають змогу постійно зна-
йомитися з різними думками 
волинян щодо тих або тих по-
дій сьогодення, зі справдешні-
ми, не перекрученими сторін-
ками нашої драматичної істо-
рії, особливо діяльності ОУН-
УПА, зі славними іменами бор-
ців за свободу та незалежність 
української держави, з куль-
турними та духовними тради-
ціями, якими так багата волин-
ська земля.

Майже в кожному номері ви-
світлюються найсвіжіші події, 
пов’язані з російсько-україн-
ською війною. Тема героїки, на-
родного подвижництва вражає  
трепетним показом. Нерідко ре-
дакція організовує творчі поїзд-
ки своїх працівників у зону бойо-
вих дій. Їхніми зусиллями ство-
рено фільм про героїзм захис-
ників Вітчизни «Я вірю, що за-
кінчиться війна!», випущено спе-
ціальний номер «Читанки для 
фронтовиків» тощо. Важко пе-
рерахувати всю тематичну палі-
тру газети. Достеменно одне — 
вона стала для читачів, різних за 
віком, своєю, рідною…

Попри зашморг, в якому ни-
ні опинилися наші друковані ви-
дання, трудовий колектив «Во-
лині-нової» не дає їй упасти з 
сідла, більш того, газета ще й 
обзаводиться острівцями. Радує 
читачів захопливими публікація-
ми щотижневий додаток «Ціка-
ва газета на вихідні», географія 
матеріалів якої сягає всіх куточ-
ків України. Кожен з номерів, а 
їх вийшло вже понад 130, вра-
жає цікавим тематичним розма-
їттям. Про це свідчать заголо-
вки публікацій, як-от: «Найкра-
щий конспіратор ОУН живим не 
здався», «Митрополит Епіфаній 
особисто завантажував фури на 
фронт», «На війні вцілів, удома 
вбила медицина», «Українка на-
родила дев’ятнадцяту дитину», 
«Живу за себе і за того хлопця, 
чиє серце б’ється в моїх грудях», 

«Герой з однією ногою і однією 
рукою здаватися не збираєть-
ся», «Сумчанин винайшов по-
суд, який можна їсти», «Робила 
дихальні вправи й подолала ко-
ронавірус», «Якби знав, що ста-
ну Папою, я краще вчився б у 
школі»… Правда ж, інтригуюче?

Окрім «Цікавої газети на ви-
хідні», яка твердо стала на но-
ги, головна газета Волині має 
ще два додатки-острівці — «Так 
ніхто не кохав» і «Читанка для 
всіх». Назва першої промовляє 
сама за себе. Вона про високі 
людські почуття. Це засвідчив 
уже перший номер,  який відкри-
ла хвилююча оповідь «Освідчу-
ючись, мій Микола кров’ю напи-
сав: «Люблю», я теж проколола 
палець і вивела: «Вірю». Розпо-
відається в ньому про заслуже-
ну журналістку України Катери-
ну Зубчук, автору численних пу-
блікацій з волинської сільської 
глибинки. 

А «Читанка для всіх» радує 
неймовірними історіями з жит-
тя видатних людей, іншими вар-
тісними публікаціями, порадами, 
підготовленими на прохання чи-
тачів.

Творять ці видання самобут-
ні журналісти Василь Уліцький, 
Тамара Трофимчук, Галина 
Світліковська, Людмила Вла-
сюк, Лариса Занюк, Миросла-
ва Козюпа, Сергій Наумук та 
інші. 

Нових вам творчих пошуків і 
знахідок, друзі! Зі святом вас!
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Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 10 червня 2020 року

«Щоб вам жито водилось,  
і в коморі плодилось…»
УНІКАЛЬНИЙ ЗВИЧАЙ. У єдиному в Україні селі відзначають 
Трійцю ще за дохристиянським звичаєм 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Наприкінці 2018-го обряд 
«Водіння Куста» занесено 

до нематеріальної культурної 
спадщини України.  Це пере-
лік звичаїв та традицій, що є 
унікальними. «Водночас та-
кий крок держави відкриває 
нам прямий шлях до немате-
ріальної спадщини ЮНЕС-
КО, — гордо каже Свари-
цевицький сільський голова 
Павло Крупко. — Пишаюся, 
що живу поруч із людьми, які 
мають це унікальне надбання 
і не цураються ділитися ним з 
іншими».   

…Село Сварицевичі, пер-
ша згадка про яке датуєть-
ся 1450 роком, — класична 
поліська глибинка, її навпіл 
ділять Україна та Білорусь, 
територія якої розташову-
ється неподалік. Можливо, 
саме ця віддаленість від ци-
вілізації й певна законсерво-
ваність сприяли збережен-
ню обряду «Водіння Куста», 
що є головною інтригою Зе-
лених свят.

Обряд має понад тисячо-
літню історію й сягає корін-
ням у дохристиянську епо-
ху. Ймовірно, наші предки-
язичники вшановували Куст 
нарівні з іншими тогочасни-
ми божествами. «Про це свід-
чать перші згадки про обряд, 
— пише етнограф Віктор Ко-
вальчук. — У Софіївському, 
першому літописі 1145 року, 
читаємо: «Ни покланися Кус-
ту, ни идолам еге». Це був пе-
ріод боротьби християнства 
з «поганськими звичаями». 
Іпатіївський літопис 1150 ро-
ку знову вказує на те, що не-
вірні — ті, хто «водяще около 
Куста и поклоняющиеся им». 
Тим більш дивовижним і уні-
кальним є факт, що обряд у 
всі часи ось так, локально, по-
бутує на рівненському Поліс-
сі.

У Сварицевичах його носі-
єм є народний аматорський 
колектив родини Чудинови-
чів. Як, власне, все відбува-
ється і по що тепер їдуть сю-

ди етнографи та фольклорис-
ти з різних куточків світу?

Зелений тиждень 
розпочинається  
в четвер

Трійцю здавна вважали в 
народі одним із найбільших 
свят після Різдва та Велико-
дня. Його поетичний настрій, 
пов’язаний зі спілкуванням 
із живою природою, був на-
стільки шанованим, що воно 
залишилося і в християнстві.

Зелений тиждень тут роз-
починається з четверга. Цьо-
го дня у Сварицевичах, як 
і багато століть тому, люди 
йдуть у поле чи в ліс і плетуть 
вінки. Дівчата одягають їх на 
голови і носять цілий день. А 
в п’ятницю знову вирушають 
до лісу, щоб вінки розплітати. 
Кожна, звісно, оглядає свій: 
чи ще свіжий, чи вже зів’яв? 
І за цим роблять висновок про 
своє щастя чи нещастя.

У суботу, яку в народі на-
зивають клечальною, дівчата 
й молодиці ще до схід сонця 
йдуть на луки і рвуть запаш-
не зілля: материнку, чебрець, 
полин, лепеху. Ним і прикра-
шають домівку — стіни, лав-
ки, вікна, образи, а лепехою 
засипають усі стежки у дво-
рі. Чоловіки босоніж ідуть до 
лісу (щоб дерево не всохло), 
аби запастися гілками клену, 
берези, липи і клечають ними 
обійстя — ворота, тини, хлів, 
стріхи хат. «У Сварицевичах 

і сьогодні відбувається саме 
так, хоча ось, бачите, скіль-
ки в нас уже цивілізації! Хіба 
відрізниш новозбудовані ву-
лиці від київських чи рівнен-
ських царських сіл? Ось так 
і поєднують наші люди тра-
диції та сучасність», — каже 
сільський голова.

Неділя (власне Трійця) 
розпочинається із церковної 
відправи. Отримавши благо-
словення православного свя-
щенника (знову поєднан-
ня язичництва та християн-
ства), всі жителі села збира-
ються на цвинтарі, який при-
крашають лепехою, гілоч-
ками клену, липи, горобини 
та квітами. Органічною час-
тиною обряду є вшануван-
ня предків. Старші жінки ви-
кликають на розмову помер-
лих родичів: у формі речита-
тиву сповіщають небіжчиків 
про найважливіші події, що 
сталися в селі за рік. 

Вшанування предків було 
невід’ємною частиною світо-
гляду наших пращурів, на-
віть своєрідним їх культом. 
Очевидно, сварицевицька 
розмова з померлими — епі-
зод давньої традиції. Вірять, 
що саме на 50-й день піс-
ля Великодня предки їх не-
одмінно почують! Зайве пе-
реконувати в шляхетності 
цього обряду: доглянути мо-
гилки батьків, поговорити з 
ними — що може бути святі-
шим? На жаль, у наш час ні-
мим докором частенько пе-
чуть душі занедбані похован-
ня найдорожчих людей…

У Сварицевичах із таким 
не зустрінешся. На місце-
вому кладовищі є безімен-
на могилка партизана (у ві-
йну село зажило партизан-
ської слави): його теж викли-
кають на розмову як рідного 
сім’янина. Взагалі ж свари-
цевицький цвинтар — уже 
сам по собі унікальна обря-
дова пам’ятка. Замість хрес-
тів могилки тут позначали 
дерев’яними зарубами — з 
усіх боків надгробка клали по 
три деревини й ув’язували їх 
на кутах у замок. Ця давня 
форма кріплення зберегла-
ся на залишках Золотих во-
ріт у Києві. На багатьох похо-
ваннях замість хреста клали 

камінь, що свідчить про їх-
нє язичницьке походження. 
У давні часи, коли ліси на-
лежали панам, заруби мо-
гли робити лише заможні се-
ляни, бідніші ж  клали ка-
мінь або висаджували де-
рева — горобину, березу чи 
клен. Подібних форм похо-
вань, збережених до нашого 
часу, в Україні немає.

Водіння Куста — 
жіночий обряд 

Обряд водіння Куста — 
виключно жіночий. Гурт ді-
вчат і жінок збирається в лі-
сі й вибирає найвродливі-
шу з-поміж себе дівчину, яку 
називають Кустом або Кус-
тянкою. Її заквітчують у зе-
лене вбрання, голову при-
крашають віночками з квітів 
або кленовим листям. Такий 
пишний одяг, що нагадує жи-
вий кущ, потрібен для того, 
щоб господар чи зустрічні не 
впізнали обраницю. Інші жін-
ки одягаються святково. Ни-
ні кожен учасник народного 
аматорського ансамблю має 
одяг з невідбіленого лляного 
полотна, виготовлений влас-
норуч. Це вбрання — теж ре-
ліквія.

— Ми віншуємо господу 
кустівськими піснями, які я 
особисто перейняла від мате-
рі. Усього їх дев’ять, — розпо-
відає Марія Зиль. — А люди 
віддячують за це. Пригадую, 
як кілька десятиліть тому ви-
носили хто 5 копійок (це теж 
були гроші!) та сушенину, а 
хто — яйця, їх тоді в магази-
ні за гроші приймали. Ото як 
назбираємо кілька десятків 
яєць, а в нашому селі понад 
дві тисячі жителів, то й обмі-
няємо в магазині на гроші. А 
тепер здебільшого дають гро-
ші…

Вважалося, що чим біль-
ше відвідує ту чи ту роди-
ну співанок, тим щедріши-
ми будуть статки в господар-
стві. Коли ж якусь з осель об-
минали, це було образою для 
господарів: «Кого Куст минає, 
той щастя не має…» Залиша-
ючи оселю, кустяни в поетич-
ній формі бажали здоров’я і 
статків у родині, зичили до-
щу та щедрого врожаю. 

…На обласний відкритий 
фестиваль народного мис-
тецтва «Водіння Куста», що 
проходить тут уже не пер-
ший рік,  приїздять не лише 
українські, а й польські етно-
графи, усі охочі.

Нині, каже голова села, 
імпреза пройде дистанційно, 
мають для цього чимало ві-
деоматеріалів. «А в селі наш 
Куст буде дотримуватися 
дистанції, як і належить у ка-
рантин. Але проведемо його 
так, як це робили наші пред-
ки: гурти по 5 — 7 людей іти-
муть від хати до хати, щоб усе 
клечати».

ПРЯМА МОВА 

 
 
 
 

Начальниця відділу регіональної  
культурної політики  управління культури 

та туризму Рівненської ОДА  
Галина КОВАЛЬЧУК:

— Складно уявити нашу регіональну культурну спадщину без 
унікального обряду Водіння Куста, який нині перейде в онлайн. 
Торік журналіст Олексій Бухало виграв грант голови ОДА на ство-
рення документального фільму  «Водіння Куста в селі Сварице-
вичі Дубровицького району» і вже створив його. Тож усі охочі лег-
ко можуть знайти його в інтернеті. Ось такий відеоподарунок ро-
бимо всім, хто цікавиться обрядом. А після завершення каранти-
ну оновлена «Рівненщина туристична» покличе туристів  до цього 
унікального і вже відомого на весь світ поліського закутка.    

Так зазвичай водять Куста в Сварицевичах 
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Агрокомпанія 
«Контінентал  
Фармерз Груп» 
пропонує  
новий сервіс  

Микола ШОТ,  
«Урядовий кур’єр» 

РЕСУРС. Як агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» 
у кожній місцевості, в якій обробляє землю, сплачує подат-
ки, до яких бюджетів вони надійшли, а також про соціаль-
ні інвестиції, кооперативи, яким надає підтримку, детальну 
інформацію відтепер пайовикам, представникам місцевих 
органів влади можна буде дізнаватися наживо. Адже агро-
холдинг у межах корпоративної соціальної відповідальнос-
ті подає звітність на своєму сайті в умовах реального часу.

Цей онлайн-ресурс діє як інтерактивна мапа. На ній відо-
бразили виробничі об’єкти компанії, інші активи, земельний 
банк. «Контінентал Фармерз Груп» першим у нашій країні 
в сільськогосподарській галузі впровадив наживо практику 
надання доступу до значимої та актуальної інформації в на-
прямі корпоративної соціальної відповідальності.  

Така відкрита та прозора діяльність, на переконання ге-
нерального директора компанії Георга фон Нолкена, — 
фундамент для міцної та довготривалої співпраці. «Конті-
нентал Фармерз Груп» прагне бути ще ближчим до своїх 
партнерів, пайовиків і хоче стати на українському аграрно-
му ринку зразком соціально відповідального бізнесу з по-
тужним міжнародним інвестором. 

Варто зазначити, що онлайн-ресурс розробили IT-фахівці 
компанії. Звісно ж, вони будуть його постійно вдосконалю-
вати. Уже мають намір додати категорію з подання заявок 
в онлайн-режимі на підтримку соціальних проєктів, а також 
запитів на укладання угод оренди.
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