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Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки про 
завдання уряду щодо комунікації з бізнесом, місцевою 
владою з метою розвитку економіки та легалізації бізнесу

Інтернет-атаки  
не пройшли

ДЕРЖБЕЗПЕКА. Кіберфахівці СБУ нейтралізували понад  тися-
чу кібератак та інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критич-
ної інфраструктури протягом першого півріччя 2021 року.  Активіза-
цію таких атак було зафіксовано у квітні-травні, коли відбувалася кон-
центрація військових формувань РФ уздовж українського кордону.

Одна з масштабних кібератак, заблокована СБУ, — дії хакерсько-
го угруповання Armageddon, підконтрольного ФСБ РФ. Хакери нама-
галися вразити системи електронного документообігу, щоб отрима-
ти доступ до секретних даних українських органів державної влади.

Кіберфахівці припинили діяльність восьми ботоферм потужністю 
понад 35 тисяч акаунтів, які поширювали деструктивний контент.

Щоб захистити національну інформаційну безпеку, за ці пів року 
СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 60 осіб (22 грома-
дян засуджено).

Заборонено в’їзд у нашу країну 46 іноземцям, причетним до про-
паганди сепаратизму в інтернеті, йдеться на сайті Служби безпеки 
України.

ОЛЕКСІЙ ЛЮБЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1,6 млн щеплень 
проти коронавірусу зроблено в Україні 
за 20 днів липня. Загалом від початку 

кампанії з вакцинації щеплено  
2 778 377 людей, з них  

двома дозами —1 501 291 особу

«Торік  майже 11 мільйонів 
осіб не отримували 

жодного доходу, а тіньовий 
фонд оплати праці 

оцінюється  
у суму майже 500 

мільярдів гривень».

Зарплатні борги 
шахтарям буде 
повністю погашено

ЗАСІДАННЯ УРЯДУ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, 
що вугільні підприємства, де є такі проблеми, відтепер 
спрямовуватимуть на це 80% коштів від реалізації продукції
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Колектив Полтавського 
обласного лабораторного 
центру МОЗ України визнали 
кращим регіональним 
закладом охорони здоров’я

МЕДИЦИНА

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо забезпечення незалежності 
Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення»

ЦИТАТА ДНЯ

Без останньої крапки
ЗАМОВНИКА! Незавершеними залишилися не тільки журналістські матеріали потерпілих 
колег, а й розслідування за фактами розправи над ними 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

На інформаційній війні як на 
справжній. Тому на передо-

вій, а частіше в глибокому тилу теж 
подекуди трапляються самострі-
ли. Ідеться про те, що окремі коле-

ги, потрапивши в резонансні при-
годи і зазнавши ушкодження, на-
магаються видавати це за переслі-
дування їх за професійну діяль-
ність. Вдаються до таких маніпу-
ляцій навіть попри те, що ніхто з 
них ніколи не займався серйозни-
ми журналістськими розслідуван-

нями і не писав критичних матері-
алів про владних чи кримінальних 
персон, які зазвичай не пробачають 
зухвалості. 

Таке блюзнірство заслуговує на 
осуд ще й тому, що в Україні аж за-
багато журналістів, які справді по-
платилися за власну принципову 

позицію та викривальні публікації. 
За три десятки років незалежності 
загинуло понад 70 колег. Серед та-
ких і журналіст Ігор Александров 
із Слов’янська, якого 20 років тому 
нападники забили до смерті бей-
сбольними битками. Цій трагедії 
передував потужний тиск на ньо-

го: останнє недвозначне поперед-
ження зробили 27 липня 1998 року, 
коли міський суд Слов’янська виніс 
рішення, яким усупереч Конститу-
ції України авторові гострих публі-
кацій заборонили займати-
ся журналістською діяль-
ністю. 3
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 12 липня 2021 р. № 755-р 

Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету і надання кредитів  

з державного бюджету, передбачених  
у 2021 році для реалізації спільних  

з міжнародними фінансовими організаціями 
інвестиційних проектів

1. Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» здійснити перерозподіл видатків державного бюджету і надан-
ня кредитів з державного бюджету між програмами Міністерства фінансів (загально-
державні видатки та кредитування) та Міністерства розвитку громад та територій, Мі-
ністерства інфраструктури та Державного агентства автомобільних доріг, передбаче-
них у спеціальному фонді державного бюджету на 2021 рік для реалізації спільних з 
міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів, у межах загаль-
ного обсягу залучення кредитів (позик), визначеного в додатку № 8 до Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет України на 2021 рік», шляхом:

1) зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Міністерству фі-
нансів (загальнодержавні видатки та кредитування) за програмою 3511610 «Подо-
вження третьої лінії метрополітену у м. Харкові» на 180 000 тис. гривень (інвестицій-
ний проект «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», у тому числі: кре-
дитор — Європейський банк реконструкції та розвитку — на 155 000 тис. гривень, 
кредитор — Європейський інвестиційний банк — на 25 000 тис. гривень);

2) зменшення обсягу видатків розвитку Міністерству фінансів (загальнодержав-
ні видатки та кредитування) за програмою 3511640 «Субвенція з державного бюдже-
ту міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у міс-
ті Харкові» на 180 000 тис. гривень (інвестиційний проект «Подовження третьої лі-
нії метрополітену у м. Харкові», у тому числі: кредитор — Європейський банк рекон-
струкції та розвитку — на 155 000 тис. гривень, кредитор — Європейський інвести-
ційний банк — на 25 000 тис. гривень);

3) зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Міністерству інф-
раструктури за програмою 3101620 «Модернізація української залізниці» на 186 390 
тис. гривень (інвестиційний проект «Проект модернізації української залізниці», кре-
дитор — Європейський інвестиційний банк);

4) зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Міністерству інф-
раструктури за програмою 3101630 «Безпека руху в містах України» на 119 000 тис. 
гривень (інвестиційний проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах 
України», кредитор — Європейський інвестиційний банк);

5) збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Міністерству роз-
витку громад та територій за програмою 2751600 «Розвиток міської інфраструкту-
ри і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи 
водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток сис-
теми комунального водного господарства м. Чернівці» на 360 000 тис. гривень (ін-
вестиційний проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого те-
плопостачання України», кредитор — Міжнародний банк реконструкції та розвитку);

6) збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Міністерству інф-
раструктури за програмою 3101610 «Розвиток міського пасажирського транспорту 
в містах України» на 170 000 тис. гривень (інвестиційний проект «Розвиток місько-
го пасажирського транспорту в містах України», кредитор — Європейський інвести-
ційний банк);

7) збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Державному агент-
ству автомобільних доріг за програмою 3111600 «Розвиток автомагістралей та ре-
форма дорожнього сектору» на 135 390 тис. гривень (інвестиційний проект «Проект 
розвитку дорожньої галузі», кредитор — Міжнародний банк реконструкції та роз-
витку).

2. Міністерству фінансів забезпечити:
погодження перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з 

державного бюджету, передбачених пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету;

внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державно-
го бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 липня 2021 р. № 800-р 
Київ

Про схвалення Концепції Державної  
цільової соціальної програми протидії 

торгівлі людьми на період  
до 2025 року

1. Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2025 року, що додається.

Визначити Міністерство соціальної політики державним замовником Програми.
2. Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими централь-

ними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабіне-
ту Міністрів України проект Державної цільової соціальної програми протидії торгів-
лі людьми на період до 2025 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 липня 2021 р. № 800-р

КОНЦЕПЦІЯ 
Державної цільової соціальної програми протидії  

торгівлі людьми на період до 2025 року

Визначення проблеми, на розв’язання  
якої спрямована Програма

В Україні гострою проблемою залишається торгівля людьми. Складна економіч-
на ситуація, бойові дії на Сході України, низький рівень життя, високий рівень без-
робіття, диспропорції розвитку ринку праці, поширення зовнішньої трудової мігра-
ції, активізація діяльності міжнародних злочинних угруповань, поширеність шахрай-
ських схем вербування громадян, недосконалість законодавства, правова необізна-
ність населення та інші фактори ризику призводять до потрапляння в ситуацію тор-
гівлі людьми.

Про масштаби торгівлі людьми в Україні свідчить статистика за 2012—2019 роки, 
яка ведеться: Мінсоцполітики — щодо кількості осіб, яким встановлено статус осо-
би, яка постраждала від торгівлі людьми (874 особи); Офісом Генерального прокуро-
ра — щодо кількості зареєстрованих злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми (1542 
особи), та кількості осіб, які потерпіли від злочинів, зазначених у статті 149 Кримі-
нального кодексу України (1343 особи); ДСА — щодо кількості вироків за відповід-
ною кваліфікацією (319 осіб).

Про необхідність вжиття ефективних заходів щодо протидії торгівлі людьми в 
Україні свідчать також дані про кількість осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
яким надано допомогу Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні 
— Агентством ООН з питань міграції (8456 осіб).

На замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні — 
Агентства ООН з питань міграції реалізовано дослідницький проект «Проведення ре-
гіонального дослідження торгівлі людьми в Грузії, Білорусії, Молдові та Україні», в 
межах якого виявлено, що в зазначених країнах за останні три роки постраждали від 
торгівлі людьми 49 тис. осіб. В Україні особливо вразливими до потрапляння в ситу-
ацію торгівлі людьми є особи з інвалідністю; особи з травмами, важкими хворобами 
або розладами здоров’я (зокрема психічними); особи похилого віку та підлітки; чле-
ни малозабезпечених сімей; представники національних меншин.

Також у зв’язку з бойовими діями на Сході України найбільш вразливими до по-
трапляння в ситуацію торгівлі людьми є внутрішньо переміщені особи; особи, які жи-
вуть у межах 20 кілометрів по обидва боки від лінії розмежування (особливо жінки з 

дітьми); особи, які живуть на тимчасово окупованих територіях; діти-сироти, які про-
живають поблизу лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях.

Станом на 2020 рік рівень поінформованості серед дітей та молоді щодо спосо-
бів захистити себе від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми порівняно з 2015 ро-
ком підвищився, але все ще залишається досить низьким (менше ніж 50 відсотків за-
гальної кількості опитаних).

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування  
необхідності її розв’язання програмним методом

Якщо до початку ХХІ століття основним видом торгівлі людьми вважалася торгів-
ля з метою сексуальної експлуатації жінок, то на сьогодні спостерігається тенденція 
поширення інших видів торгівлі людьми, а саме: примусова праця, рабство або зви-
чаї, подібні до рабства, використання у порнобізнесі, примусова вагітність, вилучен-
ня органів, проведення дослідів над людиною, використання у жебракуванні, втягнен-
ня в злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах, усиновлення (удоче-
ріння) з метою наживи, продаж дитини. Особою, яка постраждала від торгівлі людьми, 
може виявитися будь-яка людина незалежно від ознак віку, статі, рівня освіти, соціаль-
ного статусу, громадянства тощо.

Уразливими до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми є, зокрема, чоловіки пра-
цездатного віку, незаміжні жінки, самотні матері, розлучені особи; молодь, безпри-
тульні діти, діти-сироти; особи, які виховувалися у неблагополучних сім’ях; діти, наро-
джені сурогатними матерями; жителі сіл та селищ; іноземні громадяни — трудові мі-
гранти; особи, які зазнали насильства (у тому числі сексуального); особи, які входять 
до складу малозабезпечених сімей; особи з проблемами психічного здоров’я; пред-
ставники національних меншин.

У щорічній Доповіді про торгівлю людьми, оприлюдненій Державним департамен-
том США 25 червня 2020 р. (далі — Доповідь про торгівлю людьми), що охоплює 140 
країн, які класифікуються за чотирма групами залежно від того, яких заходів вживають 
уряди таких країн для боротьби з торгівлею людьми, Україна залишається у другій гру-
пі (перша група — країни, які повністю відповідають вимогам (стандартам) Федераль-
ного Закону США «Акт про захист жертв торгівлі людьми»), оскільки докладає значних 
зусиль для протидії торгівлі людьми шляхом:

активізації розслідувань, зокрема збільшення більше ніж удвічі кількості засудже-
них торгівців людьми, розслідування більшої кількості випадків трудової експлуатації;

підготовки проекту закону про скасування оплати послуг з працевлаштування 
суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуван-
ні в Україні;

встановлення офіційного статусу більшій кількості осіб, які постраждали від тор-
гівлі людьми, яких засуджено за кордоном за злочини, пов’язані з торгівлею людьми.

Про позитивні результати докладених зусиль щодо протидії торгівлі людьми за ми-
нулі роки свідчить:

збільшення кількості розслідуваних злочинів: у 2019 році правоохоронні органи 
розслідували 297 злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, порівняно з 275 злочи-
нами у 2018 році;

збільшення кількості осіб, визнаних потерпілими від злочинів, передбачених стат-
тею 149 Кримінального кодексу України: у 2019 році такими визнано 320 осіб порівня-
но з 231 особою в 2018 році;

збільшення кількості осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, що є необхідною попередньою умовою для ініціювання судово-
го розгляду справ: у 2019 році така підозра була повідомлена 233 особам, у 2018 ро-
ці — 185 особам;

збільшення кількості направлених для розгляду в судах справ: у 2019 році — 201 
справа, у 2018 році — 148 справ;

збільшення кількості справ, за якими здійснено кримінальне переслідування піс-
ля винесення обвинувального вироку суду: в 2019 році — 199 справ, у 2018 році — 
68 справ.

Разом з тим за результатами зовнішньої оцінки діяльності з протидії торгівлі людь-
ми, які наведені у Доповіді про торгівлю людьми, в Україні все ще недостатній про-
грес у відповідній сфері, а саме: повільний розгляд судами справ щодо торгівлі людь-
ми, незавершення розпочатих розслідувань, стримування розслідувань правоохорон-
них органів внаслідок дії мораторію на здійснення заходів контролю за додержанням 
законодавства про працю, низький рівень ідентифікації осіб, які постраждали від тор-
гівлі людьми.

Результати аналізу виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 111 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 728), свідчать, 
що найбільш ефективними були заходи щодо: запровадження телефонної «гарячої лі-
нії», зокрема, для осіб, які постраждали від торгівлі людьми; приведення визначення 
торгівлі людьми, закріплене у Кримінальному кодексі України, у відповідність з вимо-
гами Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми; передбачення 
кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні, а також заходи, спрямо-
вані на підвищення рівня інформованості населення про факти торгівлі людьми; удо-
сконалення національного механізму взаємодії суб’єктів, які протидіють торгівлі людь-
ми; сприяння у міжнародних розслідуваннях; підвищення рівня ідентифікації постраж-
далих осіб та надання їм допомоги.

З урахуванням результатів аналізу виконання Державної соціальної програми про-
тидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111, та зауважень, викладених у Доповіді про 
торгівлю людьми, важливим є продовження системної роботи у сфері запобігання та 
протидії торгівлі людьми, яку планується здійснювати в рамках Державної цільової со-
ціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року (далі — Програма).

Програма враховуватиме тенденції посилення цифровізації всіх сфер державної по-
літики, зокрема, передбачатиме:

використання сучасних каналів комунікації для інформування населення щодо пра-
вил безпечної поведінки та ризиків потрапляння у ситуації торгівлі людьми;

запровадження електронної інформаційної взаємодії з іншими державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або органі-
заціями для спрощення процесу надання необхідних послуг особам, які постражда-
ли від торгівлі людьми;

використання ресурсів електронного урядування для інтеграції зусиль централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, між-
народних об’єднань, громадянського суспільства, онлайн-платформ, цифрових ін-
струментів для недопущення зростання кількості кримінальних правопорушень (тор-
гівля людьми) тощо.

Мета Програми

Метою Програми є удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, під-
вищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею 
людьми, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людь-
ми, та надання їм допомоги.

Визначення оптимального варіанта розв’язання  
проблеми на основі порівняльного аналізу  

можливих варіантів

Для розв’язання проблеми існують два варіанти.
Перший варіант передбачає застосування органами державної влади та орга-

нами місцевого самоврядування різних підходів до розв’язання проблеми торгів-
лі людьми.

Такий варіант неефективний, оскільки його реалізація не забезпечить своєчас-
ного виявлення та попередження торгівлі людьми, надання повної та всебічної до-
помоги (підтримки) особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема внаслі-
док відсутності належного рівня взаємодії між органами державної влади та орга-
нами місцевого самоврядування. 

Другий варіант передбачає застосування комплексного підходу до розв’язання 
проблеми торгівлі людьми, який полягає у впровадженні єдиної політики з протидії 
торгівлі людьми на центральному та місцевому рівні у співпраці органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, громадських і міжнародних об’єднань 
тощо, а також у поєднанні таких довгострокових та поточних завдань, як запобі-
гання торгівлі людьми; переслідування осіб, які вчиняють злочини торгівлі людь-
ми; захист та допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми; зміцнення 
партнерства між відповідними урядовими інституціями, громадським суспільством 
і бізнесом; підвищення рівня поінформованості населення у сфері протидії тор-
гівлі людьми.

Такий підхід впроваджується Організацією Об’єднаних Націй (у Глобальному 
плані дій ООН з протидії торгівлі людьми, ухваленому резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 30 липня 2010 р. № 64/293) та Європейським Союзом (у Страте-
гії ЄС із викорінення торгівлі людьми на 2012—2016 роки, затвердженій Європей-
ською Комісією 19 червня 2012 р.), що свідчить про його ефективність.

Отже, оптимальним є другий варіант розв’язання проблеми.

Шляхи і способи розв’язання проблеми,  
строк виконання Програми

Проблему торгівлі людьми та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
передбачається розв’язати шляхом:

ОгОлОшЕННЯ

Державне підприємство «Український державний центр радіо-
частот» (УДЦР) повідомляє Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «ГРАНДПРОЕКТ ПЛЮС» (код 43895619) про намір розірвати з 
01.08.2021 договір поставки №89 від 22.03.2021 у зв’язку з істотним 
порушенням Товариством умов договору. 

Керуючись п. 9.1 договору, просимо до 25.07.2021 повідомити по-
зицію Товариства. У разі недосягнення згоди УДЦР буде звертатися 
до Господарського суду Донецької області з позовом про розірвання 
договору у судовому порядку, стягнення авансу та штрафних санкцій.

Державне підприємство «Український державний центр радіо-
частот» (УДЦР) повідомляє Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «ГРАНДПРОЕКТ ПЛЮС» (код 43895619) про намір розірвати з 
01.08.2021 договір поставки №77 від 12.03.2021 у зв’язку з істотним 
порушенням Товариством умов договору. 

Керуючись п. 9.1 договору, просимо до 25.07.2021 повідомити по-
зицію Товариства. У разі недосягнення згоди УДЦР буде звертатися 
до Господарського суду Донецької області з позовом про розірвання 
договору у судовому порядку, стягнення авансу та штрафних санкцій.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстро-
ване місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42), у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 03.08.2021 року о 13-30 год., 31.08.2021 
року о 09-00 год. в залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваче-
ної Катюхи О. В. кримінальне провадження буде здійснюватися за її 
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя  Коваленко П. л., судді             
Новікова Н. В., Петренко л. В.

Вважати втраченим 
свідоцтво на право власності на житловий будинок № 22а, 
що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ужгородська, 

що належить Гагач Таїсії Анатоліївні.

Зіпсоване посвідчення громадянки, потерпілої від Чорнобильської 
катастрофи категорії 3 серії Б № 571143 від 19.01.1994 року, вида-
не Київською обласною державною адміністрацією на ім’я Мусієнко 
Оксани Михайлівни, вважати недійсним.

удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми з ме-
тою підвищення якості надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людь-
ми;

затвердження методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування 
щодо виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, в тому числі дітей, осіб 
без громадянства та внутрішньо переміщених осіб;

посилення співпраці соціальних служб і правоохоронних органів з питань про-
тидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від торгів-
лі людьми, в тому числі посилення прикордонного контролю для запобігання тор-
гівлі людьми, зокрема контролю за перебуванням та поверненням з-за кордону ді-
тей вразливої категорії;

зміцнення/установлення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері про-
тидії торгівлі людьми, для забезпечення надійного і швидкого обміну інформаці-
єю з метою своєчасного виявлення або попередження злочинів, пов’язаних з тор-
гівлею людьми, та проведення аналізу поточної ситуації (кількість виявлених, по-
переджених злочинів, притягнення осіб до відповідальності, кількість осіб, повідо-
млених про підозру у вчиненні злочину, тощо);

удосконалення нормативів штатної чисельності (доукомплектація) підрозділів 
слідчих та підрозділів боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 
підвищення рівня їх оснащення спеціальними засобами та засобами комунікації;

виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми;
здійснення моніторингу ефективності заходів, спрямованих на протидію тор-

гівлі людьми, з урахуванням нових викликів, що виникають у відповідній сфері;
надання допомоги та послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, від-

повідно до їх потреб, у тому числі надання безоплатної допомоги та спеціалізова-
них послуг, зокрема тимчасового притулку;

посилення інституційної спроможності місцевих держадміністрацій та органів 
місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми шляхом 
проведення відповідних навчань та розроблення методичних матеріалів;

проведення інформаційно-просвітницької роботи (соціологічних досліджень та 
інформаційних кампаній) із залученням громадських об’єднань, засобів масової ін-
формації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії тор-
гівлі людьми, з використанням сучасних каналів комунікації, для підвищення рів-
ня усвідомлення проблеми торгівлі людьми, рівня поінформованості населення, 
сприяння самоідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

запровадження системи збору даних про осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми.

Програма виконуватиметься протягом 2021—2025 років.

Очікувані результати виконання Програми,  
визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити нормативно-правову базу у сфері протидії торгівлі людьми;
збільшити кількість самоідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людь-

ми;
знизити рівень вразливості громадян України до потрапляння в ситуацію торгів-

лі людьми;
посилити прикордонний контроль для запобігання торгівлі людьми;
посилити взаємодію і співпрацю суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, зокрема соціальних служб і правоохоронних органів, з питань про-
тидії торгівлі людьми;

забезпечити надійний і швидкий обмін інформацією із суб’єктами, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою своєчасного виявлення або попе-
редження злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми;

здійснювати належне реагування на факти торгівлі людьми (документування та 
належне розслідування кримінальних проваджень);

збільшити виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми;
збільшити кількість осіб, які скористалися всіма видами безоплатної допомоги та 

спеціалізованими послугами;
підвищити рівень професійної компетенції посадових осіб місцевих держадміні-

страцій та органів місцевого самоврядування у сфері протидії торгівлі людьми;
впровадити систему збору даних про осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Оцінка фінансових, матеріально-технічних,  
трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів державного, місцевих 
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить 
2 781,3 тис. гривень.

Обсяг видатків визначатиметься щороку під час складання проектів державного 
та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх можливостей.
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Тернопільська +12  +17 +21  +26 Крим +14  +19 +22  +27
Вінницька +12  +17 +21  +26 Київ +14  +16 +24  +26

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Безлєра І. М. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Безлєр Ігор Миколайович, 30.12.1965 року народження, про-

живаючий за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 28.07.2021, 29.07.2021 та 
30.07.2021 у період часу з 09.00 год. до 15 год. 00 хв. до Офісу Генерального про-
курора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1006Б, ном. тел. (044)596-
70-33 для повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття та 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 12014051030001612 від 13.08.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, три-

мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового 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, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 
зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 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 особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпові-

дач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який 
був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 
0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мініму-
му для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 
23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях 

у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту, 
управління нагляду та інформаційно-аналітичної роботи у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту, 

Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора 

А. Сосонська 

ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446) звертається до Ососкова Васи-
ля Васильовича, який займає посаду машиніста тепловозу, з прохан-
ням надати письмові пояснення щодо причин Вашої відсутності на ро-
бочому місці у наступні робочі зміни: з 08.00 по 20.00 год. 08.07.2021; 
з 20.00 год. 09.07.2021 по 08.00 год. 10.07.2021; з 08.00 по 20.00 год. 
12.07.2021; з 20.00 год. 13.07.2021 по 08.00 год. 14.07.2021; з 08.00 по 
20.00 год. 16.07.2021; з 20.00 год. 17.07.2021 по 08.00 год. 18.07.2021; 
з 08.00 по 20.00 год. 20.07.2021; з 20.00 год. 21.07.2021 по 08.00 год 
22.07.2021.

Письмові пояснення просимо надати особисто або надіслати за по-
штовою адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 протягом 5 ка-
лендарних днів з дати опублікування цього оголошення, але не пізні-
ше 09.08.2021 року з урахуванням строку пересилання письмової ко-
респонденції . 

Окремо повідомляємо, що листи аналогічного змісту направлено на 
Ваші поштові адреси сьогодні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного су-
ду м. Києва від 12.07.2021 (справа №761/24080/21, проваджен-
ня №1-кс/761/14088/2021) надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у межах кримінального провадження 
№22020000000000189 від 10.08.2020 стосовно підозрюваного Єгоро-
ва Ігоря Анатолійовича

Повістка про виклик 
Підозрюваний Єгоров Ігор Анатолійович, відповідно до вимог ст.ст. 

133, 135, 138, 139, 297-5 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 
26 липня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ Христофо-
рова В. Ф. у каб. 449 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А, 
(тел. 0973464007) для допиту як підозрюваного, для вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22020000000000189 від 10.08.2020, вручення копії обвинувально-
го акта та копії реєстру матеріалів досудового розслідування.

Втрачені свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право 
плавання під державним прапором України на прогулянкове судно 
Баварія 25, з бортовим номером «ФИОРД», зареєстроване на ім’я 

Подорожний Павло Володимирович, вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Сухова Ольга Олександрівна, 30.09.1982 року народження, заре-

єстрована та проживаюча за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Арте-
мівська, 231, відповідно до вимог ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 26.07.2021, 27.07.2021 та 28.07.2021 о 15 год. 00 хв. до Офісу Генераль-
ного прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1404Б, ном. тел. 
(044)596-70-33 для допиту та проведення інших процесуальних дій у межах кри-
мінального провадження № 12021000000000843 за підозрою Вас у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 438 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, три-

мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового 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, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 
зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 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 особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпові-

дач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який 
був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 
0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мініму-
му для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом. {Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону  
№ 767-VII від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях 

у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту, 
управління нагляду та інформаційно-аналітичної роботи у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту,

Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора  

С. Дем’янчук 

Повідомлення
До уваги фізичної особи-підприємця Лев Ганни Семенівни (Но-

мер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єди-
ного державного реєстру відомості про фізичну особу-підприємця: 
20650170000014745) та фізичної особи-підприємця Бахлукової Ксенії 
Вікторівни (Номер запису в Єдиному державному реєстрі про включен-
ня до Єдиного державного реєстру відомості про фізичну особу-під-
приємця: 20650000000026815).

Антимонопольный комітет України 08.04.2021 прийняв рішення  
№ 209-р про залишення рішення Північного міжобласного територі-
ального відділення Антимонопольного комітету України від 24.09.2020  
№ 60/61-р/к у справі № 75/60/80-рп/к. 19 без змін.

Текст рішення розміщений на офіційному веб-сайті Комітету  
https://amcu.gov.ua у розділі Головна — Законодавство — Рішення АМКУ.

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

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного су-
ду м. Києва від 13.07.2021 (справа №761/24853/21, проваджен-
ня №1-кс/761/14487/2021) надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у межах кримінального провадження 
№22021000000000220 від 30.06.2021 стосовно підозрюваного Зубарє-
ва Андрія Миколайовича.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Зубарєв Андрій Миколайович, відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК України викликається на 10 год. 
00 хв. 26 липня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ Петра-
щука Ю. О. у каб. 452 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А, 
(тел. 044-281-51-60) для допиту як підозрюваного, для вручення пові-
домлення про завершення досудового розслідування, надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22021000000000220 від 30.06.2021, вручення копії обвинувального 
акта та копії реєстру матеріалів досудового розслідування.

Втрачений судновий білет 
на ім’я Гордієнко Олександр Олексійович на човен 

«Коlibri КМ-360DSL», 2007 року побудови з бортовим номером 
ДНП-0569-К, вважати недійсним.

Втрачений Договір купівлі-продажу 

1/2 (однієї другої) частки у праві власності на торговий комплекс, 

розташований за адресою: Дніпропетровська область, 

місто Кам’янське, проспект Свободи, будинок 51А, 

виданий 28.12.2016 на ім’я Широкої О. В., серія НВІ номер 584524, 

посвідчений приватним нотаріусом Красношлик Л. Л., 

вважати недійсним.

Втрачений Договір купівлі-продажу 

1/2 (однієї другої) частки у праві спільної часткової власності 

на торговий комплекс, розташований за адресою: Дніпропетровська 

область, місто Кам’янське, проспект Свободи, будинок 51А, 

виданий 29.12.2016 на ім’я Широкої О. В., серія НВІ номер 584525, 

посвідчений приватним нотаріусом Красношлик Л. Л., 

вважати недійсним.

Втрачений Договір купівлі-продажу квартири, 

розташованої за адресою: Дніпропетровська область, 

місто Кам’янське, проспект Свободи, будинок 51, квартира 30, 

виданий 05.12.2017 на ім’я Холода В. В., серія НМХ номер 191288, 

посвідчений приватним нотаріусом Красношлик Л. Л., 

вважати недійсним.

Судове засідання в порядку спеціального судового провадження по 
кримінальному провадженню відносно Полторацької І. І., яка обвину-
вачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,   
ч. 1 ст. 258-3 КК України відбудеться о 09-30 годині 02 серпня 2021 ро-
ку та о 10-00 годині 13 серпня 2021 року в приміщенні суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачену на 02 серпня 2021 року о 09-30 годині та 
на 13 серпня 2021 року о 10-00 годині викликається Полторацька Іри-
на Іванівна. 

Суддя  Троценко Т. А.

Втрачений Договір купівлі-продажу квартири, 

розташованої за адресою: Дніпропетровська область, 

місто Кам’янське, проспект Свободи, будинок 51, квартира 32, 

виданий 08.02.2018 на ім’я Широкої О. В., серія ННА номер 440408, 

посвідчений приватним нотаріусом Красношлик Л. Л., 

вважати недійсним.
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