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Міністр закордонних справ про те, що гальмує 
європейську та євроатлантичну інтеграцію

Вчимося відбивати 
атаки з моря

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА. Учора під час робочої поїздки на Ми-
колаївщину Президент Володимир Зеленський відвідав командно-
штабне тренування із залученням військових частин та підрозділів 
(навчання триватимуть з 9 до 13 серпня).

У 235-му Міжвидовому центрі підготовки підрозділів «Широкий 
лан» глава держави ознайомився із практичною роботою команду-
вання об’єднаних сил ЗСУ з об’єднаним управлінням військами. Він 
спостерігав, як протиповітряна оборона опрацьовує відбиття напа-
ду супротивника, а армійська авіація здійснює підтримку наземних 
сил та забезпечує висадку десанту. У маневрах взяли участь вини-
щувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація, зокрема лі-
тальні апарати «Байрактар». Володимир Зеленський спостерігав і за 
бойовими стрільбами з різних артилерійських систем, зокрема ре-
активних, під час підтримки дій військ. Відбулися практичні стрільби 
протитанкових підрозділів прямою наводкою та з ракетних комплек-
сів «Джавелін», «Стугна», «Корсар». Главі держави продемонстру-
вали, як механізована бригада визволяє населений пункт від дивер-
сантів і веде бій із силами супротивника, що контратакують.

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

13 639 тис. малюків 
з’явилося на світ за час незалежності 

нашої держави. Саме стільки громадян 
зареєстрували органи державної 

реєстрації протягом останніх 30 років

«Захід має визнати, що 
Україна — частина 
Заходу, що вона не є 

повсталою провінцією 
«рускава міра», буферною 

зоною, серединним 
простором між 

Заходом і Росією». 

Насильство в родині— 
неприпустимий 
рудимент минулого 

ПРОТИДІЯ. Уряд забезпечуватиме стабільну роботу мережі 
спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб 
— притулків, гарячих ліній, центрів надання допомоги, 
мобільних бригад
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МЕДИЦИНА

На Закарпатті відкрили 
виставку спортивних 
досягнень області, 
а прагнуть створити 
музей

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Директор Інституту загальної і 
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева 
професор Валерій Бойко: «Судинна 
хірургія — це як перша любов, що 
назавжди залишається з тобою»
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ЦИТАТА ДНЯ

Хрущовки чекають на реновацію
ПРОЄКТИ. Країна конче потребує якнайшвидшого знесення застарілого житла, проте на це 
необхідні неабиякі кошти та воля держави

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

В Україні понад 80% житло-
вого фонду морально за-

старіли та перевищили всі 
терміни експлуатації. Дово-
лі часто ці будинки перебува-

ють в аварійному стані, проте 
в них живуть люди. Питання 
реновації старих будинків дав-
нє. Воно не обмежується лише 
Києвом: за даними Держстату, 
площа такого житла становить 
понад 4,33 мільйона кв. м у всій 
країні. 

Майже 5 тисяч будинків зве-
ли ще до 1919 року, 10 тисяч — 
до 1953-го, ще 7 тисяч — до 1969-
го, трохи менше — 5,5 тисячі — 
до 1989 року. Термін експлуата-
ції більшості з них перевищує 50 
років, а подекуди сягає 70 і на-
віть 100. 

І це не історичні споруди, а 
прості житлові будинки, де ні 
фундамент, ні конструкції та ін-
женерні комунікації не витри-
мують навантаження і, крім то-
го, що завдають дискомфорту 
мешканцям, можуть призвести 
до непоправних лих.

Тому в Україні є гостра необ-
хідність в розробленні та ухва-
ленні програми демонтажу хру-
щовок. І це було зроблено. У Мін-
регіоні було розроблено відпо-
відний законопроєкт що-
до реновації (поновлення 
житлового фонду). 3

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і перша леді Олена Зеленська намагаються знайти відповідь на це болюче питання 
сьогодення  
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Звіт про результати діяльності Національного антикорупційного 
бюро України за I півріччя 2021 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про резуль-
тати діяльності за I півріччя 2021 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
з 01.01.2021 по 30.06.2021

№ Вид діяльності Результат

1. Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі криміналь-
них правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 336

2. Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність 18
2

3. Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопо-
рушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 43

4. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними 
кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 16

5. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними 
відповідних правопорушень 1

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

7. Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними 
законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування 

97 017 248 000*** грн**
2 806 338 820 грн**

в т.ч. у І півріччі  
2021 року:

1 112 856 000 грн

8.

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

на загальну суму  
9 573 388

грн

9.
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених 
законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх збе-
рігання

—

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

11. Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального ко-
рупційного правопорушення 5

12. Результати проведених перевірок на доброчесність 4 
(1 негативний результат)

13.

Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури 
матеріалів для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів 
та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому чис-
лі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави

—

** станом на 30.06.2021
*** встановлені збитки

* Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»
з 01.01.2021 по 30.06.2021

№ Суб’єкт

Кількість осіб, яким 
повідомлено про 

підозру 
(всього по кожній 

категорії)

Кількість осіб,
стосовно яких скла-
дено обвинувальний 
акт (всього по кож-

ній категорії)

Кількість осіб, сто-
совно яких на-

був чинності обви-
нувальний вирок 
(всього по кожній 

категорії)

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

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Пер-
ший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший 
віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міні-
стри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не 
входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Го-
лова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова На-
ціонального банку України, його перший заступник та заступник, 
член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Ра-
хункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим

— — —

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, 
міські голови

— 3 1

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 6 — —

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та ін-
ших утворених відповідно до законів військових формувань, крім 
військовослужбовців строкової військової служби, курсантів ви-
щих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних 
закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів 
факультетів, кафедр та відділень військової підготовки

2 7 —

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник 
Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові осо-
би секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голо-
ви, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Дер-
жавної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання 
ними обов’язків у суді)

1 2 4

д) особи рядового і начальницького складу державної криміналь-
но-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького 
складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бю-
ро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України

— 2 —

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби без-
пеки України, Державного бюро розслідувань, Національного ан-
тикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної 
лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фон-
ду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізацію державної податкової політики та державної 
політики у сфері державної митної справи

1 2 2

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань за-
побігання корупції — — —

ж) члени Центральної виборчої комісії — — —

з) поліцейські 1 — —

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим — 1 —

і) члени державних колегіальних органів — — —

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та 
заступник, а також особи, які займають посади патронатної служ-
би, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб, 
які виконують свої обов’язки на громадських засадах, помічни-
ки суддів

— 1 —

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

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазна-
чені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до 
складу наглядової ради державного банку, державного підприєм-
ства або державної організації, що має на меті одержання прибут-
ку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 
50 відсотків акцій (часток) належать державі

16 9 4

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами міс-
цевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, 
нотаріуси, оцінювачі та інші), а також експерти, арбітражні керую-
чі, незалежні посередники, третейські судді тощо

— — —

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, на-
вчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші осо-
би, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, 
утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», 
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядуван-
ня», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до 
складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утворе-
ної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 
і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» 
пункту 2 частини першої

— — —

3.

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-гос-
подарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконан-
ня таких обов’язків в юридичних особах приватного права, не-
залежно від організаційно-правової форми, які не є службови-
ми особами

1 2 —

4.

Кандидати у народні депутати України, на пост Президента Укра-
їни, голів обласних, районних, міських, районних у містах, сіль-
ських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, 
міських голів та старост

— — —

5. Інші 14 14 5

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

у кримінальних провадженнях, в яких складено 
обвинувальні акти за період з 01.01.2021 по 30.06.2021

№ Вид майна Кількість Сума
1. Земельні ділянки 30,27 Га —
2. Житлова нерухомість (об’єктів) 25 113 313 000,00
3. Нежитлова нерухомість (об’єктів) 9 —
4. Транспортні засоби (об’єктів) 10 1 847 000,00
5. Грошові кошти, в т.ч.:

у грн — 112 641 66,00
у дол. США — 7 837 175,00
у євро — 23 815,00

6. Комп’ютерна техніка (комп’ютери, планшети тощо) 3 —
 7. Мобільні телефони 6 —
8. Інше 1/2 напівпричепу —

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНО-
ВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

з 01.01.2021 по 30.06.2021 
№ Назва органу Назва документа Мета

1. Державна митна служба України Меморандум про співпрацю та 
обмін інформацією

Налагодження обміну інформацією для запобігання, ви-
явлення та оперативного реагування на факти порушень  

законодавства та спільної боротьби з корупцією

2. Київська міська державна адміністрація Меморандум про співпрацю та 
обмін інформацією

Налагодження обміну інформацією для запобігання, ви-
явлення та оперативного реагування на факти порушень  

законодавства та спільної боротьби з корупцією

3.

Міністерство розвитку громад та тери-
торій України

та 
Державна архітектурно-будівельна ін-

спекція України

Меморандум про співпрацю та 
обмін інформацією

Налагодження обміну інформацією для запобігання, ви-
явлення та оперативного реагування на факти порушень 

законодавства та спільної боротьби з корупцією

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКЛА-
ДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ

з 01.01.2021 по 30.06.2021 
№ Назва органу Назва документа Мета

1. Центральне антикорупційне бюро Рес-
публіки Польща

Партнерська угода

Зміцнення спроможностей правоохоронних органів та 
правових інституцій у сфері стратегічного та оператив-

ного кримінального аналізу, спрямованого на підтримку 
встановлення, боротьби та запобігання корупції та еко-

номічним злочинам

2.
Національне агентство з боротьби зі 

злочинністю Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії

Меморандум щодо співро-
бітництва, обміну інформаці-

єю для боротьби з організова-
ною та серйозною злочинніс-
тю, а також надання технічної 

допомоги

Обмін інформацією та надання підтримки у розслідуван-
ні або судовому переслідуванні організованої злочиннос-

ті, наданні технічної допомоги

3. Федеральне бюро розслідувань США Меморандум про взаєморо-
зуміння —

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва та представників  
Національного бюро з міжнародними партнерами

з 01.01.2021 по 30.06.2021

Дипломатичні представництва Міжнародні неурядові організації  
та інститути громадянського суспільства

Посольство Республіки Казахстан  
в Україні 

Посольство Арабської Республіки Єги-
пет в Україні Глобальна організація парламентарів  

проти корупціїПосольство Сполученого Королівства Вели-
кої Британії та Північної Ірландії в Україні

Посольство Королівства Данії  
в Україні

Посольство Сполучених Штатів  
Америки в Україні 

Посольство Республіки  
Узбекистан в Україні Антикорупційна ініціатива Європейського Сою-

зу в Україні
Представництво ЄС в Україні

Іноземні засоби масової інформації Заходи в офлайн форматі 

Журналісти польського  
телеканалу «TVP»

Журналісти французьких  
ЗМІ («France 24» та «RFI»)

Участь Директора Національного  
бюро в конференції «Демократія в дії:  

Zero Corruption Conference»

Зустрічі в онлайн форматі

Участь Директора Національного бюро в 
зустрічі з керівництвом Комісії з протидії 
корупції та конфіскації незаконних активів 
Республіки Болгарія

Участь Директора Національного бю-
ро та Голови Національного агентства 
з питань запобігання корупції в зустрічі 
з керівництвом Агентства з протидії ко-
рупції Республіки Узбекистан

Участь Директора Національного бюро в Міжна-
родному антикорупційному семінарі з нагоди 15-ої 
річниці утворення Центрального антикорупційного 
бюро Республіки Польща

Участь Директора Національного бюро в 7-ій Антикорупційній онлайн-конференції, 
організованій Трансперенсі Інтернешнл Норвегія, Норвезьким національним управ-
лінням з розслідування і кримінального переслідування злочинів у сфері економіки і 
навколишнього середовища, «Selmer» та «Kvamme Associates AS»

Участь Директора Національного бюро в онлайн-
зустрічі «Ready for reform? Upholding the rule of law 
in Ukraine», організованій Атлантичною Радою

Участь у спеціальній сесії Конференції дер-
жав-учасниць Конвенції ООН проти корупції 
з підготовки до спеціальної сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН проти корупції, організо-
ваної Управлінням  ООН  з  наркотиків  та 
злочинності

Участь у вебінарі, організованому 
Японським агентством з міжнародного 
співробітництва та Інститутом Азії і Да-
лекого Сходу при ООН із попереджен-
ня злочинності та поводження з пра-
вопорушниками (UNAFEI) «Зменшення 
повторюваності вчинення правопору-
шень: погляд у бік Кіотського конгресу 
та за його межі»

Участь у брифінгу з питання процесу приєднання 
до Глобальної операційної мережі   антикорупцій-
них правоохоронних органів GlobE

Участь в інтерактивній сесії «Відновлення довіри до уряду в країнах Європи і Цен-
тральної Азії та за їх  межами: збори громадян та  технології громадського сектору», 
організованої Представництвом Світового банку у справах регіону Європи та Цен-
тральної Азії

Участь в стратегічній сесії під егідою Україна-НАТО 
«Ознайомлення з методологією управління, орі-
єнтованого на результат, у застосуванні до плану-
вання, реалізації, моніторингу та оцінювання ви-
конання РНП»

Участь Директора Національного бюро у віртуальному круглому столі «Просування програм реформ доброчесності у Східному парт-
нерстві», організованому ОЕСР, Генеральним директоратом з питань добросусідства та розширення Європейської комісії та ініціативою 
«Партнерство «Відкритий уряд»

Участь у вебінарі «Корупція високого рів-
ня і незалежність прокурорів», організова-
ному Антикорупційною мережею ОЕСР для 
країн Східної Європи та Центральної Азії

Участь у вебінарі, організованому Офі-
сом генерального контролера Республі-
ки Чилі у рамках Глобального форуму 
протидії корупції та питань доброчес-
ності ОЕСР 2021

Участь в 11-ій зустрічі Мережі правоохоронних 
органів, організованої Мережею боротьби про-
ти корупції для країн Східної Європи та Централь-
ної Азії ОЕСР

Участь у віртуальному круглому сто-
лі «Стартовий захід для Антикорупційного 
огляду сектору енергетики в Україні», ор-
ганізованому Антикорупційною мережею 
ОЕСР для Східної Європи та Центральної 
Азії спільно із Секретаріатом глобальних 
відносин ОЕСР у рамках проєкту «Підтрим-
ка реформи сектору енергетики в Україні»

Участь в онлайн-презентації публікації 
та онлайн-семінарі на тему «Боротьба 
зі змовою в торгах при здійсненні дер-
жавних закупівель у секторі енергети-
ки України: огляд НЕК «Укренерго», ор-
ганізованих Організацією економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Участь в Експертних обговореннях в межах реа-
лізації пілотного проекту 5-го раунду моніторингу 
України у рамках реалізації Стамбульського плану 
дій боротьби проти корупції Антикорупційної мере-
жі для країн Східної Європи та Центральної Азії за 
тематичними блоками

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
з 01.01.2021 по 30.06.2021 

№ Вид медійного заходу Кількість

1. Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь 
Національного бюро 33

2. Телеінтерв’ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро 9
3. Інтерв’ю друкованим ЗМІ 1
4. Інтерв’ю для інтернет-видань 4
5. Відповіді на запити засобів масової інформації 150
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6. Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро 60
Всього 257

5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХНІЙ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Процес добору персоналу до Національного бюро
станом на 30.06.2021

№ Державні 
службовці

Особи  
начальницького складу Всього

1. Облікова чисельність працівників Національного бюро 227 446 673
2. Фактична чисельність працівників Національного бюро: 215 446 661

в т.ч. до територіальних управлінь 21 0 21
3. Кількість вакантних посад: 5 29 34

в т.ч. у територіальних управліннях 0 0 0
4. Штатна чисельність працівників Національного бюро 225 475 700

Кадрове забезпечення Національного бюро
станом на 30.06.2021

№ Назва структурного 
підрозділу

Штатна 
чисель-

ність

Фактична 
чисель-

ність

На етапі  
призна-
чення

Вакансії ПІБ призначеного керівника 

1.

Керівництво 4 4 0 0

Ситник Артем Сергійович, Директор 

Углава Гізо Трістанович, Перший заступник Директора

Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора

Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора

2. Головний підрозділ 
детективів 246 224 0 23 Калужинський Андрій Володимирович

3.

Другий підрозділ де-
тективів

Відповідно до Наказу Директора Національно-
го бюро, відомості про кількість штатних оди-
ниць Другого підрозділу детективів є служ-
бовою інформацією та не можуть бути опри-
люднені

Індиченко Борис Віталійович

4.

Оперативно-технічне 
управління

Відповідно до Наказу Директора Національ-
ного бюро, відомості про кількість штатних 
одиниць Оперативно-технічного управління 
є службовою інформацією та не можуть бу-
ти оприлюднені

Демко Олег Валерійович

5. Управління аналітики 
та обробки  
інформації 

38 35 0 3 Джан Раджамі Мохаммадович

6. Управління бухгал-
терського обліку та 
звітності 

16 17 0 0 Пластун Оксана Яківна

7. Управління інформа-
ційних технологій 21 20 0 1 Чич Тетяна Валеріївна  

8. Управління забезпе-
чення фінансовими 
ресурсами, майном 
та контролю за їх  
використанням

20 19 0 1 Вакансія

9. Юридичне  
управління 15 17 0 0 Ярчак Ігор Степанович  

10. Управління по роботі 
з громадськістю 19 20 0 0 Кравченко Ярослава Володимирівна

11. Управління зовнішніх 
комунікацій 14 14 0 0 Оліфіра Світлана Олександрівна

12. Управління внутріш-
нього контролю 21 20 0 1 Осипчук Роман Сергійович 

13.

Управління  
спеціальних операцій

Відповідно до Наказу Директора Національ-
ного бюро, відомості про кількість штатних 
одиниць Управління спеціальних операцій є 
службовою інформацією та не можуть бути 
оприлюднені

Івченко Віталій Юрійович

14. Відділ по роботі  
з персоналом 10 11 0 0 Саморай Олена Вікторівна 

15. Відділ документо-
обігу 10 11 0 0 Асанова Людмила Михайлівна 

16. Відділ забезпечення 
роботи  
Директора бюро

6 6 0 0 Лазутіна Ольга Миколаївна 

17. Режимно-секретний 
відділ 8 8 0 0 Шевченко Юрій Володимирович 

18. Сектор  
внутрішнього аудиту 2 2 0 0 Микитюк Тарас Михайлович

19. Головний спеціаліст 
з питань мобілізацій-
ної роботи

1 1 0 0 Шаровецький Руслан Вікторович

20. Територіальні  
управління, всього 21 21 0 0

в т.ч. Львівське  
територіальне  
управління

7 7 0 0 Лопушанський Тарас Васильович

в т.ч. Одеське тери-
торіальне управління 7 7 0 0 Деулін Володимир Юрійович

в т.ч. Харківське  
територіальне  
управління

7 7 0 0 Кравченко Юрій Олексійович

21. ВСЬОГО: 700 — — —

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні
з 01.01.2021 по 30.06.2021 

Група  
компетентностей Вид навчання Тема навчання

Кількість праців-
ників, які пройшли 

навчання

Управлінські  
навички Тренінг Програма з розвитку лідерських та управлінських навичок 31

Професійні  
навички

Навчальний курс Certified Forensic Computer Examiner 1

Навчальний курс Complete SQLite Forensics 1

Дистанційне навчання Провідний менеджер з управління ризиками 3

Дистанційне навчання Важливі зміни у військовому обліку у 2021 році: роз’яснення від 
Генштабу/ Закупівлі ліків – 2021 без помилок і порушень 2

Дистанційне навчання Стратегічні комунікації 1

Тренінг Тренінг з ІТ-аудиту 1

Дистанційне навчання Спекотні запитання кадрового літа – 2021 4

Дистанційне навчання Як виправляти помилки в трудових книжках 7

Дистанційне навчання Вакцинація працівників, передання сканів трудових до ПФУ та інші 
нагальні кадрові теми влітку 2021 року 5

Дистанційне навчання Як премії вплинуть на розвиток середньої зарплати/ Як провести 
звіряння з військоматами під час карантину у 2021 році 5

Дистанційне навчання
Зміни щодо соціальних відпусток: нова відпустка при народжен-
ні дитини та новий порядок надання відпустки до трьох років і від-
пустки на дітей

2

Дистанційне навчання Ваш працівник-чорнобилець: що має знати кадровик/ Локдаун: по-
чаток. Що зробити кадровику 4

Дистанційне навчання Принцип винної відповідальності в дії: як сплатити мінімум подат-
кових штрафів 1

Дистанційне навчання Відрядження директора/ Відпустки – 2021: правда і карантинні мі-
фи/ Відрядження: оформлюйте по-новому 8

Дистанційне навчання Закон про електронні трудові, дистанційна робота по-новому: гаря-
чі зміни в кадровій практиці 2021 6

Дистанційне навчання Випробувальний строк: встановлюйте без помилок/ Нова кадрова 
ера: е-трудові, е-лікарняні та страховий стаж 6

Дистанційне навчання Відповідальність замовника та постачальника в закупівельних до-
говорах: важливі акценти 3

Дистанційне навчання Відхиляємо учасника процедури закупівель без порушень 5

Дистанційне навчання Тендер не відбувся: оскарження, планування, переоголошення 1

Дистанційне навчання Закупівлі ліків – 2021 без помилок і порушень/ Практика закупі-
вель – 2021: бліц-відповіді на запитання закупівельників 6

Дистанційне навчання Професійні вимоги до уповноважених осіб: що потрібно знати за-
раз та під час тестування 2

Дистанційне навчання  Data Ninja: Charts and Infographics 2

Тренінг Стандарти досудового розслідування 12

Дистанційне навчання Хабарництво та корупція 2

Тренінг Протидія складній корупції та пов’язаному з нею відмиванню зло-
чинних коштів 14

Дистанційне навчання Digital Forensics with FRED 1

Дистанційне навчання Open Source Intelligence Training (Навчання з відкритих джерел ін-
формації) 1

Дистанційне навчання P-300 HDD Data Recovery 1

Дистанційне навчання Експертиза даних (Live Data Forensic) 1

Дистанційне навчання Performance-Based Auditing 1

Дистанційне навчання X-Way Forensics/ X-Way Forensics II 3

Дистанційне навчання Аналіз даних та статистичне виведення на мові R 1

Дистанційне навчання Антикризовий менеджмент у публічному управлінні 1

Дистанційне навчання Боротьба з корупцією 1

Професійна програма підви-
щення кваліфікації

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням роз-
повсюдження зброї масового знищення

8

Дистанційне навчання Боротьба з шахрайством та корупцією в інфраструктурних проек-
тах: схеми закупівель, впровадження та відмивання грошей 8

Дистанційне навчання Міжнародна співпраця у галузі кіберзлочинності та електронних 
доказів для слідчих, прокурорів та суддів 7

Дистанційне навчання Digital Forensies Analistics Training 1

Тренінг Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інстру-
ментів Google 6

Тематичний короткостроко-
вий семінар Смарт контракт 1

Тематичний короткостроко-
вий семінар Розташування та відстеження пристроїв за МАС та SDK 1

Тематичний короткостроко-
вий семінар

Нове про головне: кардіологічні алгоритми у різних категорій па-
цієнтів 1

Тематичний короткостроко-
вий семінар Курс цифрові юристи 1

Тематичний короткостроко-
вий семінар Децентралізовані додатки 1

Тематичний короткостроко-
вий семінар Все про блокчейн, платформи блокчейну, біткоїн та криптовалюти 3

Тематичний короткостроко-
вий семінар

Хронічний біль, головний біль, мігрень, тривожний розлад та де-
пресія: діагностика, обґрунтування необхідності терапевтичного 
втручання та його варіанти

1

Спеціальна короткострокова 
програма

Навчально-тренувальні збори спеціалізованої підготовки поза-
штатних санінструкторів з тактичної медицини 4

Тематичний короткостроко-
вий семінар

Актуальні питання прикладної імунології та алергології «Простір 
доказової алергології» 1

Особистісні  
навички

Дистанційне навчання English Language Course Immersion Conversational Program 1

Дистанційне навчання Адміністративний ресурс і як йому протидіяти 1

Дистанційне навчання Англійська для кар’єрного зростання 4

Дистанційне навчання Англійська для початківців. Elementary level (A1-A2) 1

Дистанційне навчання Курс з німецької мови А2 1

Дистанційне навчання Взаємодія органів державної влади з громадськістю 1

Дистанційне навчання Тайм-менеджмент 1

Дистанційне навчання Викривач у законі 4

Дистанційне навчання Відкриті дані для державних службовців 1

Дистанційне навчання Візуалізація даних 1

Дистанційне навчання Державним службовцям про державну службу 4

Дистанційне навчання Доступ до публічної інформації 7

Дистанційне навчання Електронний підпис 1

Дистанційне навчання Єдина звітність у дії: як звітувати з ПДФО та ЄСВ у 2021 році 1

Дистанційне навчання Кіберняні/ Основи кібергігієни 9

Дистанційне навчання Кризовий курс з науки про дані 1

Дистанційне навчання Кризові комунікації 1

Дистанційне навчання Культура державної служби 1

Дистанційне навчання Мистецтво сторітелінгу 1

Дистанційне навчання Набір інструментів Data Scientist 1

Дистанційне навчання Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби 1

Дистанційне навчання Онлайн освіта для сталого розвитку 2

Дистанційне навчання Основи копірайтингу 2

Дистанційне навчання Персональна ефективність/ Персональна ефективність на держав-
ній службі 1

Дистанційне навчання Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні 2

Стажування Програма стажування «High Level Experts programme» 1

Тренінг Тренінг із питань оволодіння методиками розроблення та прове-
дення тренінгів із використання інноваційних освітніх методів 1

Дистанційне навчання Управління людьми і проєктами 2

Дистанційне навчання Публічні консультації 1

Дистанційне навчання Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил 1

Дистанційне навчання Як писати просто 1

Дистанційне навчання Командна робота на відстані: від організації до результату 2

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ; КІЛЬКІСТЬ ПО-
ВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, РЕЗУЛЬТА-
ТИ ЇХНЬОГО РОЗГЛЯДУ, ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного бюро
з 01.01.2021 по 30.06.2021

№ Вид діяльності Кількість Примітка

1. Надійшло звернень та скарг на дії працівників  
Національного бюро 280

2. Здійснено службових розслідувань 4

До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для ви-
рішення питання про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності стосовно 7 працівників  (Дисциплінар-
ною комісією матеріали службових розслідувань не роз-
глянуто)
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3. Притягнуто до відповідальності працівників Національ-
ного бюро 0

4. Проведено моніторинг способу життя 0

5. Проведено перевірок на доброчесність 4 Негативний результат — 1

6. Розпочато оперативно-розшукових справ 2 Відкрито кримінальних проваджень за результатами 
отриманої інформації — 0

7.
Кримінальні провадження, досудове розслідування яких 
здійснювали детективи Управління внутрішнього контро-
лю Національного бюро

42 із них: закрито — 22; об’єднано — 5; направлено за під-
слідністю — 6; залишок — 9

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 30.06.2021 (тис. грн)

№ Найменування 

Затверджено станом на початок 
2021 року

Затверджено з урахуванням змін 
(станом на 30.06.2021)

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1. Видатки на оплату праці 760 933,4 — 760 933,4 — 760 933,4

2. Нарахування на оплату праці 130 089,6 — 130 089,6 — 130 089,6

3. Використання товарів і послуг 72 355,6 — 72 355,6 3030,9 75 386,5

4. Соціальне забезпечення 35 669,1 — 35 669,1 — 35 669,1

5. Інші поточні видатки 952,3 — 952,3 — 952,3

6. Капітальні видатки 65 797,6 — 65 797,6 6173,8 71 971,4

Всього 1 065 797,6 0,0 1 065 797,6 9204,7 1 075 002,3

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом  
державного бюджету станом на 30.06.2021

№ Найменування 
Затверджено на 2021 рік  

(з урахуванням змін) 
тис. грн

Касові видатки
тис. грн % виконання

1. Видатки на оплату праці 760 933,4 387 966,3 51%

2. Нарахування на оплату праці 130 089,6 62 994,9 48%

3. Використання товарів і послуг 72 355,6 16 730,5 23%

4. Соціальне забезпечення 35 669,1 11 090,0 31%

5. Інші поточні видатки 952,3 270,1 28%

6. Капітальні видатки 65 797,6 263,2 0,4%

Всього 1 065 797,6 479 315,0 45%

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

Звернення до Національного бюро
з 01.01.2021 по 30.06.2021 

№ Вид Всього
в т.ч. до Львівсько-
го територіального 

управління

в т.ч. до Харків-
ського територі-
ального управ-

ління

в т.ч. до Одесь-
кого територі-
ального управ-

ління

1. Звернення громадян, всього 8222 171 148 185

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

4101 147 136 123

- в т.ч. надіслані електронною поштою 2313 99 93 91

- в т.ч. надіслані в паперовій формі 1788 48 43 32

звернення, подані до громадської приймальні 362 24 12 62

звернення громадян до кол-центру 3759 — — —

2. Запити та звернення народних депутатів України, 
надіслані безпосередньо до Національного бюро 149 — 1 —

3. Звернення народних депутатів України, переслані 
іншими органами 50 — — —

4. Запити на доступ до публічної інформації 497 3 1 2

5. Заяви, звернення юридичних осіб 454 10 10 46

6. Заяви, звернення державних органів 122 4 11 11

7. Заяви, звернення громадських організацій 374 10 8 16

ВСЬОГО 9868 198 179 260

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період
запити від НАБУ запити до НАБУ

надіслано виконано отримано виконано
всього станом на 30.06.2021 1060 707 94 80
за період із 01.01.2021 по 30.06.2021 116 78 12 11

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області, 
сповіщає про відкриття спадкових справ після померлих:

- КУДРЯВЦЕВА ВІКТОРА СЕРГІЙОВИЧА,  
дата смерті 19.01.2021 рік; 

-КРОТЕНКА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА, 
дата смерті 16.03.2021 рік;

- ЧАЛОЇ НІНИ ПЕТРІВНИ, 
дата смерті 10.03.2021 рік;

- ПОНОМАРЕНКА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА, 
дата смерті 04.02.2021 рік;

- ПОНОМАРЕНКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА,  
дата смерті 10.03.2021 рік. 

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адресою: 
51000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, ву-
лиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел. 0569031468.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 

03.08.2021 (справа № 757/40355/21-к) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 12017000000001349 від 18.09.2017 відносно підозрюваного Гра-
бовецького Дмитра Володимировича, 05.07.1971 року народження, 
громадянина України, уродженця смт Молодіжне Сімферопольсько-
го району АР Крим, актуальне місце проживання якого не встановле-
но, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 
191 КК України.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

02.08.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного но-
таріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була заведена спадко-
ва справа після смерті 

ГРІБ ГРИГОРІЯ ІВАНОВИЧА, 05.01.1932 р.н,
який помер 07.03.2021 р., місце народження: Республіка Білорусь, Гомель-
ська обл, Брагинський р-н, с. Рафалов. Для встановлення кола спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлим на день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних спад-
коємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до приватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Луганська обл, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Розшукуються спадкоємці після смерті 
ІЗБАШ ПАВЛА ВАСИЛЬОВИЧА, 

який помер 13.02.2021р. Спадкова справа відкрита приватним нотарі-
усом Миколаївського районного нотаріального округу Миколаївської 
області, Філіпенко О.М., тел.0673379802.

Розшукуються спадкоємці  
ВАСИЛЕНКО НІНИ СЕМЕНІВНИ, 

яка померла 19 січня 2020 року. Звертатися протягом місяця з дня пу-
блікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудів-
ників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л. 

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 806 
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 постанови  
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 395
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. 

№ 395 «Питання Державної податкової служби» (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 41, ст. 1444; 2021 р., № 28, ст. 1586), замінивши слова «начальника управління 
адміністративного забезпечення» словами «начальника управління забезпечення ді-
яльності Служби».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 807 
Київ

Про внесення змін до пункту 11  
Положення про дозвільну систему

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 11 Положення про дозвільну систему, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576, — із змінами, внесени-
ми постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1953 (Офіційний ві-
сник України, 2002 р., № 52, ст. 2374), від 15 грудня 2019 р. № 941 (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 94, ст. 3107) та від 24 січня 2020 р. № 26 (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 12, ст. 487), доповнивши його після слів «Службі судової охорони» та слів 
«Державного бюро розслідувань» словами «, Бюро економічної безпеки».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 810 
Київ

Про внесення зміни до пункту 99  
Статуту залізниць України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до пункту 99 Статуту залізниць України, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 (Офіційний вісник України, 
1998 р., № 14, ст. 548), виклавши його в такій редакції:

«99. Власники розвідних мостів на внутрішніх водних шляхах забезпечують від-
повідно до законодавства:

а) наявність та надійну роботу засобів навігаційного обладнання, іншого облад-
нання, яке розміщується безпосередньо на конструкціях мостів та необхідне для сво-
єчасного та безпечного проходження суден через судноплавні прогони мостів;

б) безоплатно за власний рахунок підйом, поворот, розкриття прогонових бу-
дівель судноплавних розвідних прогонів мостів для пропуску суден та плавучих 
об’єктів:

у навігаційний період — згідно з розкладом відповідно до частини третьої статті 
25 Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;

у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, небезпечної 
(аварійної) події, для безпечного проходження суден — поза розкладом;

в) подання щороку до 31 грудня до Морської адміністрації інформації про запла-
новані на наступний рік профілактичні і ремонтні роботи на прогонових будівлях суд-
ноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах.».

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 812 
Київ 

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 «Про 

надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, ім-
порту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що станов-
лять державну таємницю» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1412; 2018 
р., № 80, ст. 2660) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 липня 2021 р. № 782, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 4 серпня 2021 р. № 812
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228
 Доповнити постанову пунктами 154—156 такого змісту:
«154. Надати до 1 серпня 2025 р. товариству з обмеженою відповідальністю «Сис-

темний електронний експорт» повноваження на право здійснення експорту товарів 
військового призначення власного виробництва за позиціями ML5, ML5.b, ML5.c, 
ML11.a, ML11.b, ML22.a та імпорту товарів військового призначення для потреб влас-
ного виробництва за позиціями ML5, ML11.b додатка до Порядку здійснення держав-
ного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 
(Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

155. Надати до 1 липня 2025 р. товариству з обмеженою відповідальністю «Нау-
ково-виробниче підприємство «Авіаційні Cистеми України» повноваження на право 
здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва за по-
зиціями ML10.а, ML10.с, ML10.h, ML10.і додатка до Порядку здійснення державно-
го контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 
(Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

156. Надати до 1 лютого 2025 р. товариству з обмеженою відповідальністю «Еве-
рест лімітед» повноваження на право здійснення експорту товарів військового при-
значення власного виробництва за позицією ML11.а та імпорту товарів військового 
призначення для потреб власного виробництва за позицією ML11.а додатка до По-
рядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів вій-
ськового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 
2017 р., № 67, ст. 2011).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 813 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 Порядку призначення 
та виплати стипендій Президента України учасникам 
зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали 

найвищі результати
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 Порядку призначення та виплати стипендій Президен-

та України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найви-
щі результати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квіт-
ня 2021 р. № 347 «Питання призначення та виплати стипендій і премій Президен-
та України у сфері освіти» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1928), замі-
нивши в абзаці третьому слова «з усіх навчальних предметів, визначених МОН для 
обов’язкового складення у поточному навчальному році» словами «, зокрема дер-
жавної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання (до обрахунку беруть-
ся найвищі особисті результати з тієї кількості навчальних предметів, які визначені 
МОН для обов’язкового складення під час державної підсумкової атестації у поточ-
ному навчальному році)».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 815 
Київ

Деякі питання проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 409 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 36, ст. 2148), зміни, що додаються.

2. Національній комісії зі стандартів державної мови вжити заходів до закупівлі 
серверного обладнання, розширення переліку підприємств, установ, організацій та 
закладів освіти, які забезпечують проведення іспитів на рівень володіння державною 
мовою, а також перегляду завдань, передбачених такими іспитами, з урахуванням 
вимог щодо виконання службових обов’язків та рівня володіння державною мовою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 серпня 2021 р. № 815

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною 

мовою
1. Абзац тринадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:
«уповноважена установа — підприємство, установа, організація, заклад освіти, 

визначені рішенням Комісії для забезпечення проведення іспиту;».
2. Пункт 36 викласти в такій редакції:
«36. Усна та письмова частини іспиту проходять з використанням комп’ютерної 

техніки. Письмова частина передбачає виконання тестових завдань, а усна — моно-
логічне висловлювання.

Тривалість іспиту для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосо-
вувати її під час виконання службових обов’язків, не може перевищувати 30 хвилин, 
а для осіб, які мають намір набути громадянство України, — 150 хвилин.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 липня 2021 р. № 856-р 
Київ

Про погодження відчуження основних фондів акціонерних 
товариств «Укртрансгаз» та «Укртранснафта»

1. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний 
транспорт» погодити відчуження основних фондів акціонерних товариств «Укртранс-
газ» та «Укртранснафта» за переліками, що додаються до оригіналу.

2. Взяти до відома, що відчуження основних фондів, визначених пунктом 1 цьо-
го розпорядження, здійснюється за ринковою вартістю шляхом продажу на конку-
рентних засадах із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Комунальне підприємство «Домузла» Каланчацької селищної ра-
ди Херсонської області, код ЄДРПОУ 38045336, адреса знаходження 
провулок Шкільний, 6, село Привілля Скадовського району Херсон-
ської області, поштовий індекс 75811, повідомляє про свою ліквіда-
цію згідно рішення засновника, Каланчацької селищної ради Херсон-
ської області від 30 червня 2021року № 324.

Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня пу-
блікації оголошення за вищевказаною адресою.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судо-
ві засідання (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/98/2021) обвину-
ваченого Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя,  вул. Уральська, 46, міс-
це проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, об-
винуваченого Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: м. Запоріжжя, 
вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 по кримінальному провадженню  
№ 12015000000000262 за обвинуваченням Кондратюка С.В., Оста-
пенка В.О. у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,  
ч.2 ст.364 КК України, які відбудуться  18 серпня 2021 року о 13-30 
годині, 11 жовтня 2021 року о 14-00 годині, 01 листопада 2021 ро-
ку о 10-00 годині за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ні вважаються належним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Буглак Віктор Олексійович, 27.01.1956 р.н., зареє-

стрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Сонячна, буд. 1, кв. 57 на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися 
13 серпня 2021 о 10 год. 00 хв. до каб.№ 8 СВ Маріупольського РУП 
ГУНП в Донецькій області, який розташований за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул.Фонтанна, буд. 87, до слідчого Глущен-
ко К.П. для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, вручення Вам обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів у кримінальному провадженні №42021052290000021 від 
29.04.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України у порядку ст. 290 КПК України 
при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Ле-
мешко Аллу Сергіївну, що обвинувачується у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання яке від-
будеться 17.08.2021 о 13:45 год. в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О.В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/259/2021 відносно Филиппова 
С.А. та Ісаєва С.В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче 
судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню від-
будеться: 17.08.2021 року о 09:30 в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинувачених в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бугіль В. В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1 -кп 761/1023/2021 за обвинуваченням Ци-
бульник Ірини Олександрівни за ч.1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного 
державного реєстру досудового розслідування за №220 170 000 000 003 
52 від 21.09.2014 року.

Шевченківський районний су д м.Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 17 серп-
ня 2021 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювались 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Кваша А.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Черняка Олек-
сія Юрійовича як обвинуваченого на 09 год. 45 хв., 19.08. 2021 року 
у справі за обвинуваченням Черняка Олексія Юрійовича, 27.08.1973 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину) передбаченого ч. 1 ст 111 КК України (в редакції Закону Укра-
їни № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України» ) за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Федосєєв С.В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Калина Петра Савелійовича, 
26.09.1949 р. н., (який фактично проживає за адресою: АР Крим, Сімферопільський 
район, с. Журавлівка. вул. Невідома, 19) обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідан-
ня, призначене 18.08.2021 року об 11 год. 15 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати документ, що посвідчує 
особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щення Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П.Л.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 19 серпня 2021 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, 
обвинувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 42016000000002779, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2016 
року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Мартинов Є.О.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/1388/2021 за обвинуваченням Ха-
барова Андрія Юрійовича за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудового розслідування за № 12016100100014310 від 
10.11.2016 року.

 Шевченківський районний суд м.Києва повідомляє, що судове за-
сідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
16.08.2021 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057,  м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А,  
каб. №611.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювались за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Кваша А.В.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знахо-
диться кримінальне провадження № 22018050000000094 (номер 
справи 1-кп/243/128/2021) за обвинуваченням Фартуха Сергія Олек-
сандровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гон-
чарова А.О.  викликає підозрюваного Фартуха Сергія Олександрови-
ча, 25.12.1993 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: м. 
Миколаївка, Донецька область, Слов’янський район, провулок Неза-
лежності, буд.8, кв.4 у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
17.08.2021 року о 13 год. 30 хв. у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

Повістка про виклик підозрюваного Шлемка П.Д. 
На підставі ст. 133, 135 КПК України викликається підозрюва-

ний Шлемко Павло Дмитрович, 26.111986 р.н., зареєстрований 
за адресою: Херсонська обл., Бєлозерський район, с. Східне, вул. 
Ювелейна, буд. 2, 12.08.2021 об 11:00, 13.08.2021 об 11:00 до 
слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську, Фесенко Олени Вікторівни, за 
адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 193, 
каб № 507, для участі у допиті у якості підозрюваного, проведенні 
інших слідчих (процесуальних) дій у кримінальному проваджен-
ні №42015051100000111 від 23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в 
ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосуван-
ня приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ  
ЗА ОБВИНУВАЧЕННЯМ ЖУРАВКО ОЛЕКСІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА,  

ч.2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч.1 ст. 332-1 КК УКРАЇНИ
Обвинувачений Журавко Олексій Валерійович, 21.04.1974 ро-

ку народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська обл.,  
м. Олешки, вул. Житлоселище, 21. кв. 57, відповідно до абз.5 ч.3 
ст.323 КПК України повідомляється про те, що 02.03.2021 року Хер-
сонським міським судом Херсонської області по кримінальному про-
вадженню №22015230000000011 за обвинуваченням Журавко Олек-
сія Валерійовича за ч.2 ст. 109, ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст.332-1 КК Украї-
ни постановлено ухвалу про призначення підготовчого судового за-
сідання.

Також Журавко О.В. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 17.08.2021 року о 10-30 год. у каб. 201 до Херсонського 
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського 6/29 для участі у розгляді кримінального проваджен-
ня №22015230000000011, справа №766/3161/21 за ч.2 ст.109, ч. 1 
ст.258-3, ч. 1 ст.332-1 КК України як обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

11..16
22..27 14..19

26..31

14..19
25..30

16..21
26..31

16..21
27..32

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +26 +31 Черкаська +14 +19 +25 +30
Житомирська +12 +17 +23 +28 Кіровоградська +15 +20 +26 +31
Чернігівська +14 +19 +26 +31 Полтавська +14 +19 +25 +30
Сумська +14 +19 +24 +29 Дніпропетровська +15 +20 +25 +30
Закарпатська +12 +17 +25 +30 Одеська +16 +21 +27 +32
Рівненська +11 +16 +22 +27 Миколаївська +16 +21 +27 +32
Львівська +11 +16 +22 +27 Херсонська +17 +22 +26 +31
Івано-Франківська +11 +16 +22 +27 Запорізька +17 +22 +25 +30
Волинська +11 +16 +22 +27 Харківська +16 +21 +26..31
Хмельницька +12 +17 +23 +28 Донецька +17 +22 +26 +31
Чернівецька +12 +17 +23 +28 Луганська +16 +21 +29 +34
Тернопільська +11 +16 +22 +27 Крим +18 +23 +25 +30
Вінницька +13 +18 +26 +31 Київ +16 +18 +28 +30

Укргiдрометцентр

Втрачені свідоцтво про право 
власності (приватизація № 16997 
від 13.01.1998 р.) та технічна до-
кументація на квартиру, що зна-
ходиться за адресою: м. Київ, 
Проспект Науки, 24, корпус 2, 
квартира 98, видані Козачко Ка-
терині Никифорівні, 
вважати недійсними. 

Втрачене свідоцтво про ре-
єстрацію випуску цінних папе-
рів АТЗТ «АГРАРНО-ЕКОЛОГІЧ-
НЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТРАХТЕМИРІВ», 
ідентифікаційний код юридичної 
особи 24735841, від 11.07.2002 р.  
№ 236/10/1/02, видане Управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку в м. Києві та Київ-
ській області, 
вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці піс-
ля смерті 

БУКАЛОВА  
ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА, 

який помер 01.07.2021р. Спадко-
ва справа відкрита приватним но-
таріусом Миколаївського район-
ного нотаріального округу Мико-
лаївської області, Філіпенко О.М., 
тел.0673379802.

Свідоцтво про право власності 
та Свідоцтво про право плавання 
під державним прапором України 
на судно з реєстраційним борто-
вим номером «ua 5044 KV», суд-
новласник Бородай Андрій Дми-
трович, 
вважати недійсними.

30.07.2021 Національний банк України 
прийняв рішення про виключення з Держав-
ного реєстру фінансових установ ТОВ «ФІ-
НАНСОВА КОМПАНІЯ «ФК ТРАНС ФІНАНС» 
(код за ЄДРПОУ 41145893) та ТОВ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ІННОВАЦІЯ» (код 
за ЄДРПОУ 41146462) на підставі поданих 
ними заяв, а також КС «ЕПСІЛОН» (код за  
ЄДРПОУ 26405817), КС «ІГЕЯ» (код за ЄД-
РПОУ 33303784) та КС «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КРЕ-
ДИТ» (код за ЄДРПОУ 40299740), у яких бу-
ли відсутні чинні ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з надання фінансових 
послуг (крім професійної діяльності на рин-
ку цінних паперів) у зв’язку з їх анулюванням.

Обвинувачений Цімбота Василь Васильо-
вич, 26.01.1984 р.н., зареєстрований: Закар-
патська область, м. Хуст, вул. Молодіжна, 3. 

Вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 
07.10.2021, 13.10.2021, 20.10.2021 до Ужго-
родського міськрайонного суду (судді Ло-
гойда І.В., Бедьо В.І., Хамник М.М.) м. Ужго-
род, вул. Загорська, 53, для проведення су-
дових засідань у кримінальному провадженні 
№22016070000000017, за ознаками вчинен-
ня злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 
111 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 
323 КПК України судовий розгляд може здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого.

Обвинувачений Маровді Василь Васильо-
вич, 22.12.1978 р.н., зареєстрований: Закар-
патська область, Хустський район, село Ке-
рецьки, вул. Новоселицька, 124.

Вам необхідно з’явитися на 09 год. 00 хв. 
27.08.2021 до Ужгородського міськрайон-
ного суду (суддя Хамник М.М.) м. Ужго-
род, вул. Загорська, 53, для проведен-
ня засідання у кримінальному провадженні 
№22018070000000124, за ознаками вчинення 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 
323 КПК України судовий розгляд може здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого.
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