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Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку 
реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення у 2020 році»

Карантин вихідного дня дає змогу 
перерозподілити попит із вихідних 
на п’ять робочих днів, зменшивши 
потоки людей та перетин різних 
соціальних груп

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Міністр охорони здоров’я про створення бази лікарів, 
що консультуватимуть пацієнтів, у яких ще немає 
декларації із сімейним лікарем, щодо лікування 
COVID-19 вдома

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

1 458  181 
переселенець із тимчасово окупованих 

територій Донеччини, Луганщини та 
Криму перебуває на обліку Єдиної 
інформаційної бази даних про ВПО

«Терміново розв’язуємо 
проблему підписання 

декларації із сімейними 
лікарями онлайн. 

Хворим на COVID-19 
необхідна така 

можливість».

Куди телефонувати, 
якщо потрібна допомога

ВАРТО ЗНАТИ. Для надання адресної допомоги вразливим 
верствам населення у період карантину запроваджено 
телефони «гарячої лінії» в усіх регіонах України
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Інвестори люблять 
передбачуваність

МЕТА. Найперспективніші галузі для інвестицій –– агропромис-
ловий комплекс, енергетика, інфраструктура й ті галузі, де Укра-
їна має конкурентні переваги, зокрема ІТ. На цьому наголосив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 17-го Віденського еконо-
мічного форуму «Діалог майбутнього 2020». Інвестиційний потен-
ціал України величезний, наша країна одна з найкращих у світі для 
аутсорсингу ІТ-послуг. ІТ-галузь щорічно зростає на 20––25%.

Стратегічне партнерство з ЄС і створення сприятливих умов для 
розвитку та ведення бізнесу в Україні –– незмінні пріоритети уряду. 
«Чіткі й прозорі правила гри на ринку, справедлива й передбачува-
на поведінка регуляторів, усунення регуляторних бар’єрів надзви-
чайно важливі для повноцінного розвитку підприємництва в Украї-
ні та залучення інвестицій», — цитує департамент комунікацій Се-
кретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.

Новим потужним стимулом для економічного відновлення має 
стати поступове розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС.

Щоб історична спадщина не стала пасинком
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. Чи громади Тернопільщини з турботою ставляться  
до розв’язання нагальних проблем музеїв у їхньому підпорядкуванні?

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Нині в країні ставлять наголос 
на охороні державної спад-

щини. І маємо подбати про істо-
ричні, культурні цінності. Збері-
гачі, охоронці й водночас популя-

ризатори їх — музеї. Колись чи 
не кожен район прагнув створити 
такий заклад, а то й кілька. Тепер, 
із децентралізацією, ставлення до 
музеїв у громадах не скрізь од-
наково турботливе. І на Терно-
пільщині, на жаль, можна зна-
йти приклади, коли ОТГ не ква-

пляться взяти на свій баланс му-
зейну установу або ставляться, 
мов до пасинка. Щоправда, є та-
кі, які прагнуть її оформити по-
сучасному, створити меморіальні 
заклади видатних краян.

Гусятинський краєзнавчий му-
зей виник 41 рік тому як народ-

ний, тобто на громадських заса-
дах. Але вже через три роки став 
відділом Тернопільського облас-
ного краєзнавчого. Тоді його роз-
містили у приміщенні колишньої 
синагоги — пам’ятці архітектури 
ХVІІ ст., де вже першої зими піс-
ля ремонту потік дах. Музейники 

залишили це приміщення через 
його аварійність 2006 року, коли 
заклад підпорядковувався рай-
раді. 

Новим приміщенням краєз-
навчого став третій поверх  
колишньої будівлі райагро-
буду. 3

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
el

di
ar

io
de

ca
rlo

sp
az

.c
om
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Підприємці не залишаться без підтримки
КАРАНТИН. Уряд розраховує на допомогу міських голів у дотриманні протиепідемічних заходів

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Минув перший карантин ви-
хідного дня. Під час селек-

торної наради з питань запобіган-
ня поширенню COVID-19 Прези-
дент Володимир Зеленський на-
голосив, що Україна зробила пра-
вильний крок. За даними Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, 
вихідними фіксують найбільшу 
кількість нових заражених. Тож 
зменшення контактів між людьми  
—  це порятунок життів. 

Секретар Ради національної 
безпеки і оборони Олексій Дані-
лов повідомив, як карантин вихід-
ного дня зменшив пересування та 
контакти між українцями: актив-
ність громадян у великих містах з 
населенням понад 100 тисяч у су-
боту знизилася на 18,5%, а в неді-
лю  —  на 27%. 

Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь і міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков поінформували, що 
вихідними фактично всі великі 
мережі торговельних центрів, ма-
газинів непродовольчих товарів, 
розважальних закладів були за-
чиненими, а поліція працювала на 
запобігання можливих скупчень 
людей. В окремих областях склад-
ні ситуації виникли з продоволь-
чими ринками.

Денис Шмигаль повідомив, що 
уряд уже реалізує додаткові за-
ходи для підтримки бізнесу та 
людей, які втратили частину до-

ходів через карантин вихідного 
дня. 

«Відновлюємо підтримку для 
малих підприємців з дітьми, про-
граму з часткового безробіття, ко-
ли компенсується частина зарп-
лати робітника. Діятимуть кре-
дитні канікули для бізнесу в 
межах програми «5 — 7 — 9», ви-
знання карантину вихідного дня 
форс-мажором, що допоможе біз-
несу в питанні оренди та виконан-
ні інших зобов’язань. Уже прове-
дено зустрічі з бізнесом, який був 
обмежений у роботі через каран-
тин вихідного дня. У наступні кіль-
ка днів таку роботу буде посилено, 
зустрічі відбудуться з представ-
никами кожної галузі»,  —  цитує 
слова Прем’єра Офіс Президента. 

А ще уряд активно працює над 
удосконаленням програм зі стра-
хування медичних працівників. 
Міністр розвитку громад та тери-
торій Олексій Чернишов нагадав, 
що медичного працівника, який 
бореться з COVID-19, прирівня-
но до військовослужбовця, і нині, 
крім виплат у разі непрацездат-
ності чи смерті, у різних регіонах 
відпрацьовують програми допо-
моги в разі хвороби. 

Заступник керівника Офісу 
Президента Кирило Тимошен-
ко уточнив, що після наказу гла-
ви держави ретельно опрацювати 
це питання розроблення  страхо-
вих програм активізувалося, і де-
які області вже застрахували 60 
— 70% лікарів, зокрема Харків-

ська, Житомирська, Чернівецька, 
Волинська. 

Як заявив у коментарі журна-
лістам голова парламентського 
комітету з питань здоров’я нації 
Михайло Радуцький, перший ка-
рантин вихідного дня минув спо-
кійно. Та попри це, на його думку, 
надалі влада має врахувати по-
милки й не ухвалювати таких рі-
шень поспіхом. 

«Адже підприємцям потрі-
бен час, щоб підготуватися до 
нових умов роботи. До коміте-
ту вже звернулись народні депу-
тати із проєктом постанови, яка 

зобов’язує Кабмін повідомля-
ти про нові обмеження не пізніше 
ніж за тиждень до того, як їх пла-
нують запровадити»,  —  зазна-
чив він.

Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь під час онлайн-наради з місь-
кими головами говорив, що уряд 
не припиняє шукати шляхи, які 
дадуть змогу пригальмувати про-
цес зростання кількості захворі-
лих на COVID-19: від адаптивного 
карантину до вдосконалення ка-
рантину вихідного дня. 

«Для нас один з виходів, коли на 
вихідних люди перебувають удо-

ма і не створюють великий потік і 
скупчення. Великі заробітки галу-
зей саме у суботу та неділю є дове-
денням факту, що величезні пото-
ки людей рухаються в галузь хар-
чування та розваг. Карантин ви-
хідного дня дає змогу перерозпо-
ділити попит із вихідних на п’ять 
робочих днів, зменшивши пото-
ки людей та перетин різних соці-
альних груп»,  —  наголосив він, 
додавши, що будь-які протиепі-
демічні заходи не дають миттєво-
го результату, а ефект карантину 
вихідного дня можна буде побачи-
ти за 2 — 3 тижні. 

Присутній на нараді заступ-
ник міністра охорони здоров’я  
— головний державний санітар-
ний лікар Віктор Ляшко підкрес-
лив: «Жорсткий локдаун, який за-
криє країну на три тижні, силь-
но вдарить по українській еконо-
міці. А коли ми говоримо про ка-
рантин вихідного дня, то якщо йо-
го виконуватимуть стовідсотково, 
це значно вплине на коефіцієнти 
приросту за тиждень. Коефіцієнт 
приросту за тиждень дасть змогу 
якомога довше тримати систему 
охорони здоров’я у повній готов-
ності. Також МОЗ переорієнтову-
ється на закриті колективи, щоб 
запобігти масовим спалахам у ма-
лих соціальних групах». 

За підсумками наради було до-
мовлено посилити взаємодію уря-
ду та органів місцевого самовря-
дування у боротьбі з коронавіру-
сом. 
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Що забули і що шукають високопосадовці 
Ради Європи у Москві
ГЕОПОЛІТИКА. Росії намагаються створити імідж країни, яка здатна вести дискусії  
про права людини 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр» 

Сучасна міжнародна по-
літика скупа на двосто-

ронні візити, надто на між-
народні конференції та самі-
ти, які майже всі перейшли 
в онлайн. Стрімке зростання 
захворюваності на коронаві-
рус, яке навіть у розвинених 
європейських країнах за-
грожує колапсом медичним 
системам, внесло коректи-
ви у графіки політиків. Про-
те це не лякає президента 
ПАРЄ Ріка Дамса, який ви-
рішив у ці непевні часи здій-
снити візит до однієї з країн-
членів ЄС. 

Що ж це за країна і які 
надзвичайні події в ній 
змусили високопосадовця 
Ради Європи знехтувати 
всіма порадами, рекомен-
даціями і здоровим глуз-
дом? Може, це постражда-
лі від воєнного конфлікту 
Вірменія та Азербайджан, 
які оплакують загиблих, 
намагаються впоратися з 
потоком біженців і усвідо-
мити нові політичні реалії? 
Може, це заблукана дочка 
Ради Європи Білорусь, чиє 
членство в організації було 
призупинено через те, що 
тодішній президент Олек-
сандр Лукашенко відновив 
у країні смертну кару, про-
те вона шукає демократич-
ний шлях хоч мирним, але 
кривавим шляхом? І при-

їзд до Мінська представ-
ника організації, яка опі-
кується демократією і вер-
ховенством права надав би 
мужності протестувальни-
кам. А може, це Польща, де 
сотні тисяч жінок виходять 
на вулиці, щоб захисти свої 
права, а Рік Дамс, до ре-
чі, обійнявши посаду пре-
зидента ПАРЄ, назвав бо-
ротьбу за права жінок прі-
оритетом свого президент-
ства, тому міг би поспілку-
ватися з польським керів-
ництвом на цю важливу те-
му. 

Насправді події у жодній 
з названих країн, схоже, 
не надто стурбували пре-
зидента ПАРЄ. Бо він, по-
відомляє пресслужба РЄ, 
вирушив до Москви, де, 
як планували, виступить 
на міжнародній конферен-
ції «Захист прав людини в 
Євразії: обмін найкращими 
практиками омбудсменів». 
З цієї нагоди, пише прес-
служба, Рік Дамс зустрі-
неться зі спікером держду-
ми РФ В’ячеславом Воло-
діним, спікеркою ради фе-
дерації Валентиною Мат-
вієнко та уповноваженою 
з прав людини Росії Тетя-
ною Москальковою, яка у 
червні 2018 року на 46-му 
дні голодування Олега Сен-
цова у російській заполяр-
ній колонії запевняла, що 
стан його здоров’я «задо-
вільний».

Паралельна 
реальність Ради 
Європи

Мало в кого викликає 
сумнів, що будь-які спро-
би російської влади гово-
рити про права людини  —  
не що інше, як вияв вищого 
ступеня цинізму. Отруєння 
опозиціонера Олексія На-
вального забороненим у сві-
ті «новічком», придушення 
акцій протесту в Хабаров-
ську, цькування та абсурд-
ні вироки журналістам, зу-
мисне ігнорування з боку 
правоохоронців фактів на-
падів і вбивств активістів, 
близько ста українських 
політв’язнів у російських 
тюрмах, переслідування 
кримських татар  в окупо-
ваному Криму  —  про все 
це говорить світ і російське 
громадянське суспільство, 
яке ледь виживає у жор-
стких правових лещатах, 
які дедалі міцніше стискає 
російська влада. Та ці нови-
ни з Росії, вочевидь, не над-
то бентежать Раду Євро-
пи, яка спокутує свою про-
вину перед Москвою за те, 
що у 2014 році наважилася 
покарати російську делега-
цію санкціями за окупацію 
Криму. 

Саме напередодні по-
їздки Ріка Дамса до Мо-
скви вдова колишнього ро-
сійського розвідника Олек-

сандра Литвиненка, якого 
2006 року у Великій Бри-
танії отруїли полонієм його 
колишні колеги з ФСБ, по-
дала позов проти російської 
влади до Європейського су-
ду з прав людини. Оскіль-
ки публічне розслідування 
довело, що вбивство Лит-
виненка з високою ймовір-
ністю замовив сам Володи-
мир Путін, Марина Литви-
ненко вимагає від Росії від-
шкодувати 3,5 мільйона єв-
ро за те, що російська влада 
вбила годувальника її роди-
ни, а також за моральну й 
психологічну травму. Зви-
чайно, сумнівно, щоб ЄСПЛ 
задовольнив позов Мари-
ни Литвиненко на сто відсо-
тків. Проте навіть якщо йо-
го рішення і передбачатиме 
виплату потерпілій певної 
суми, Москва відмовить-
ся виконувати це рішення. 
Адже згідно з останніми по-
правками до російської кон-
ституції, міжнародне право 
для Кремля не має жодного 
значення. Навіщо воно по-
трібне, якщо є власна зруч-
на, відкоригована консти-
туція?

Рівняйся  
на Москву

Рішення Ріка Дамса пої-
хати до Москви для участі 
у якійсь кишеньковій між-
народній конференції обу-
рює ще й з тієї причини, що 

рівно місяць тому до Мо-
скви літала сама генераль-
на секретарка РЄ Марія 
Пейчинович-Бурич, яка 
зустрічалася з Валенти-
ною Матвієнко і міністром 
закордонних справ Сергієм 
Лавровим. Хоч особливих 
підстав для того візиту не 
було, так само, як не було 
проривів чи змін у політи-
ці Росії у галузі міжнарод-
ного права й захисту прав 
людини після візиту керів-
ниці РЄ до Кремля. 

Ця зустріч відзначила-
ся одним цікавим моментом. 
Коли камери знімали цере-
моніальні перші десять хви-
лин початку зустрічі Марії 
Пейчинович-Бурич та Сер-
гія Лаврова, російський мі-
ністр, сівши на своє місце у 
залі, куди заходила делега-
ція РЄ, по-дружньому ки-
нув одному з членів деле-
гації: «Алєксандр, прівєт!» 
«Алєксандр», із яким суво-
рий російський міністр за-
кордонних справ не прихо-
вує свого близького знайом-
ства і радіє зустрічі з ним, 
здається, набагато більше, 
ніж із самою очільницею 
РЄ,  —  це Олександр Гес-
сель, громадянин Росії, ке-
рівник директорату з полі-
тичного консультування се-
кретаріату РЄ. 

Ще за часів колишнього 
генсека Турбйорна Яглан-
да Олександр Гессель вхо-
див до його близького ото-

чення. І попри те що мало 
хто сумнівається у його тіс-
них зв’язках з ФСБ, Гес-
сель має вагомий вплив на 
формування політики Ради 
Європи зокрема щодо Ро-
сії. Кажуть, нібито за його 
сприяння у травні 2019 ро-
ку відбулася зустріч Турб-
йорна Ягланда з патріархом 
РПЦ Кірілом, який приїж-
джав до Страсбурга, щоб 
освятити приміщення но-
вої російської церкви. Саме 
Гессель був одним з авто-
рів сценарію тріумфально-
го повернення Росії до Ради 
Європи, який так майстер-
но розіграв Ягланд і росій-
ське лобі в ПАРЄ. Тож Лав-
рову було приємно побачи-
ти такого цінного співробіт-
ника. 

Зрештою, від повної гань-
би Ріка Дамса цього разу 
врятувала пандемія. Коли 
цей матеріал готувала до 
друку, «УК» отримав по-
відомлення від пресслуж-
би ПАРЄ, що президент 
асамблеї був змушений пе-
рервати свій візит до Мо-
скви, оскільки з’ясувалося, 
що співрозмовник Ріка 
Дамса, з яким він мав пере-
говори вранці, отримав по-
зитивний тест на коронаві-
рус. Тому президент, згідно 
з медичними протоколами, 
перервав візит і вилетів на-
зад у Страсбург. Але пообі-
цяв повернутися в Москву. 
У грудні. 

Усі великі мережі ТРЦ, магазинів непродовольчих товарів, 
розважальних закладів були зачиненими, а поліція запобігала 
можливим скупченням людей
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Щоб історична спадщина не стала пасинком
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Рожеву мрію  
не здійснили навіть 
після викрадення 
«Голубих тіней»

Відтоді директорка музею Ольга 
Гофман оббиває пороги чиновниць-
ких кабінетів, пише листи-прохан-
ня, заяви, щоб надали кошти на 
охоронну й протипожежну сигна-
лізації. Та марно. І це попри те, що 
вісім років тому музей обікрали. 
Грабіжники винесли дев’ять кар-
тин у стилі соцреалізму. «Дорога», 
«Голубі тіні», «Натюрморт», «По-
сівна» — це лише кілька назв по-
лотен, на які зазіхнули крадії. Ав-
торами цих творів були радянські 
та українські живописці М. Дере-
гус, Ф. Захаров, М. Коган-Шац,  
С. Шишко, тернопільські худож-
ники А. Ткаченко та С. Нечай. І до-
сі картин не знайшли, не поверну-
ли музеєві.

Гусятин одним з перших в об-
ласті створив об’єднану територі-
альну громаду. Було це п’ять ро-
ків тому. Через сім місяців крає-
знавчий музей на баланс прийняла 
селищна рада. Але було поставле-
но, як каже Ольга Гофман, умову: 
зменшити штатні одиниці до чоти-
рьох, на яку, зваживши всі за і про-
ти, директорка погодилася. Про-
те розв’язати нагальну проблему з 
облаштування охоронної та проти-
пожежної сигналізацій, не кажу-
чи вже про надання коштів на по-
повнення фондів, комп’ютерне за-
безпечення громада також поки 
що не змогла. В установі інвента-
ризували майже 20 тисяч одиниць 
збереження предметів, що нале-
жать до державної частини музей-
ного фонду України.

Кілька разів бував у Гусятин-
ському краєзнавчому музеї, огля-
дав його експозицію. Велике заці-
кавлення в туристів завжди ви-
кликає зала, матеріали якої розпо-
відають про язичницьке городище-
святилище на горі Богіт. Тут виста-
вили й копію Збруцького ідола — 
старослов’янської статуї, яку 1848 
року знайшли в річці Збруч і нині 
зберігають у Краківському (Поль-
ща) археологічному музеї. Вражає 
постійна виставка українських ви-
шитих рушників, які музейники 
зібрали під час етнографічних екс-
педицій у населені пункти Гуся-
тинського району. Прикметна во-
на ще й тим, що відвідувачам роз-
повідають про долю тих, хто виши-
вав чи зберігав ці витвори, за яких 
обставин і для яких обрядових чи 
звичаєвих потреб. Це окрайці люд-
ської радості й жури. Системати-
зоване розміщення в залах май-

же шести тисяч музейних речей 
та предметів розповідає про істо-
рію цього краю від сивої давнини 
до сьогодення.

Усе музейне надбання треба на-
дійно зберігати, охороняти. 

«Фінансова неспроможність 
місцевих громад для забезпечен-
ня охорони комунальних музеїв 
та без дотацій від держави місце-
вим бюджетам призводить до то-
го, що музейні культурні ціннос-
ті постійно під загрозою знищен-
ня — повного (від вогню) або част-
кового (проникнення зловмисни-
ків у приміщення)», — це цитата зі 
звернення Ольги Гофман до Пре-
зидента України, яке вона розміс-
тила в соцмережі. Це крик душі 
очільниці музею, яка майже 15 ро-
ків так і не може розв’язати тугий 
вузол проб леми, що стосується пе-
редусім встановлення охоронної та 
протипожежної сигналізацій.

Щоправда, зарадити цьому ви-
конавчий комітет селищної ради 
одного разу все-таки спробував. 
Принаймні 1 листопада 2018 ро-
ку ухвалив рішення про облашту-
вання краєзнавчого музею про-
типожежною та охоронною сиг-
налізаціями, відеоспостережен-
ням. Другий пункт цього докумен-
та зобов’язував відділ культури та 

туризму передбачити для цього на 
2019 рік кошти. 

Звісно, добрі наміри залишили 
хіба на папері. Хоч начальник від-
ділу культури та туризму селищ-
ної ради Сергій Рижевський за-
певнив, що про відеоспостережен-
ня подбали. Ольга Гофман підтвер-
дила, що по одній відеокамері по-
ставили над вхідними дверима і 
над запасним виходом з двору. Але 
чи працюють вони, де зберігаєть-
ся інформація, чи архівується, ди-
ректорка не знає. Каже, що це «бу-
тафорія, ніби щось зробили».

Порозмовлявши із Сергієм Ри-
жевським, подумав що розв’язання 
проблеми з облаштуванням сиг-
налізації лежить ще й у площи-
ні особистих взаємин між началь-
ником відділу культури та туриз-
му й директоркою музею. На запи-
тання, чи потрібен Гусятину музей, 
пан Сергій відповів: «Будь-який за-
клад потрібен, але з іншим керівни-
цтвом». 

До слова, Ольга Гофман почала 
працювати в краєзнавчому музеї 
1982-го молодшим науковим спів-
робітником. Майже 30 років очо-
лює цю установу.

«З нею контракт закінчується», 
— поінформував пан начальник. 

Мені, щиро кажучи, стало при-
кро, що керівник відділу чекає з 
моря погоди, зважаючи лише на 
конкретне ім’я, а не на потребу му-
зею. Бо хоч би хто був на чолі цієї 
установи, про облаштування охо-
ронної та протипожежної сигналі-
зацій все одно треба подбати. Від-
булися вибори до місцевих органів 
влади. Сподіваюся, що новообра-
ний голова зуміє дати собі раду в 
розв’язанні цієї проблеми, як, зре-
штою, і в доборі кадрів. 

Усередині приміщення 
побудували-виростили 
ціле дерево

Княже місто Теребовля, звісно, 
теж має власний музей. Десятиліт-
тями називався він історико-крає-
знавчим. Після підпорядкування 
його місцевій ОТГ змінив не лише 
назву, а й формат, бо прагнули, аби 
захоплював, притягував відвіду-
вачів. У типово радянське музейне 
оформлення тут впустили сучас-

ність. Тепер це Теребовлянський 
музей-майстерня. 

Заступниця Теребовлянського 
міського голови Людмила Колісник 
каже, що музей поділили на три 
локації. Капітально відремонтува-
ли його підвали та облаштували на 
нульовому поверсі майстерню для 
проведення майстер-класів для 
10—12 осіб. Є дві там кімнати. Тут 
умільці навчають охочих і туристів 
розписувати порцеляну, екоторби, 
переностити зображення на дере-
во, інших ремесел. Придбали й гон-
чарний круг, піч, тож тепер кожен 
під час майстер-класів може влас-
норуч виготовити глечик чи іншу 
посудину, аби нагадувала про Те-
ребовлю. Обладнали й кімнату для 
перегляду відеороликів, світлин 
старого міста.

Перший поверх — сам музей іс-
торії міста. Він поділяється на три 
експозиційні кімнати та розпові-
дає про Теребовлю кам’яну, ча-
сів Київської Русі й магдебурзь-
ку, тобто історію самоврядуван-
ня міста. Оформили ці кімнати по-
сучасному. Виставили раритет-
ні речі часів палеоліту, мезоліту, 
Трипілля, велику збірку предме-
тів доби Київської Русі, знахідок з 
місцевої Замкової гори, колекцію 
прикрас XI—XII ст., знайдених під 
час археологічних розкопок. Вели-
чезну виставкову залу відкрили на 
другому поверсі. Нині в цьому при-
міщенні розмістили колекцію де-
реворитів різьбяра Остапа Пасіки, 
який народився неподалік Тере-
бовлі в с. Кровинка, але провів біль-
шість життя в Києві. Він подарував 
музеєві власних 116 робіт. Заклад 
має особливість, адже всередині у 
ньому побудували-виростили ціле 
дерево. Його верхів’я закінчується 
на другому поверсі, а гілля прикра-
сили добіркою дереворитів.

Завершують роботи з оформ-
лення подвір’я та зони відпочинку. 
Усередині музей уже готовий до 
відкриття. Людмила Колісник спо-
дівається, що цього року установа 
відчинить двері для відвідувачів. 

Примітно, що для приміщення 
музею в Теребовлі свого часу ви-
користали дитсадок. Певна річ, що 
там не було протипожежної сиг-
налізації, як і не дотримувалися 
відповідного показника вологос-
ті повітря. Щоправда, аж 2010 ро-
ку встановили охоронну сигналі-
зацію. Заступниця міського голо-
ви запевняє, що оновлений музей 

відкриють з охоронною та проти-
пожежною сигналізацією, інакше 
й бути не може. 

Похвально, що громада взяла не 
лише під своє крило музей у Тере-
бовлі та перейнялася його пробле-
мами, а й прагне відкрити бібліо-
артмузей видатних художників 
братів Михайла та Тимофія (Тим-
ка) Бойчуків у їхньому родинному 
селі Романівка за 20 кілометрів від 
райцентру. Цей проєкт ініціювали 
працівники Теребовлянської кня-
жої книгозбірні, зокрема її дирек-
торка Наталка Михно. Силами бі-
бліотекарів, активістів, місцевих 
жителів доводять до ладу старень-
ку хату, в якій брати бували, бо їх-
ня оселя, що не збереглася, стояла 
через дорогу. Є задум відтворити 
весь автентичний інтер’єр хати, в 
одній з кімнат створити сучасну бі-
бліотеку, стелаж якої присвятити 
світової слави художникам. 

«Протягом цього року провели 
всю процедуру, щоб узяти на ба-
ланс міської ради цей сільський бу-
динок і в жовтні вдалося це зроби-
ти», — зазначає Людмила Коліс-
ник. Отже,  тепер міська рада змо-
же надавати певні кошти й допома-
гати ініціативним жителям села й 
громадським активістам, які займа-
ються проєктом, відкрити музей як 
додаткову локацію для відвідин.

«Але основне наша завдання —  
прокласти до села якісну дорогу, бо 
нині вона, м’яко кажучи, не в най-
кращому стані», — зауважує за-
ступниця керівника громади.

У селі Острівець народилися Во-
лодимир та Степан Гжицькі. Во-
лодимир — письменник, а Степа-
на вважають  основоположником 
ветеринарної біохімії в Україні. У 
їхньому родинному будинку бу-
ла публічна бібліотека. Але будів-
ля потребує капітального ремон-
ту, тож книгозбірню перенесли до 
місцевої школи й тепер бібліоте-
кою користуються всі. Поки що ха-
ту Гжицьких зачинили, вона на ба-
лансі громади, зробили проєкт на 
перекриття даху. 

Людмила Колісник каже, що 
влада хоче надати будинкам сла-
ветних краян і в Острівці, і в Рома-
нівці  хорошого зовнішнього вигля-
ду, міцності, але не перетворювати 
їх у суто сучасні музеї. Вони ма-
ють дихати часом, коли тут меш-
кали Гжицькі й Бойчуки, але бу-
ти цікавими наповненням, органі-
зацією творчих гуртків. 

«Дайте-но огляну, що зображено на Збруцькому ідолі»

ПРЯМА МОВА

Григорій  ШЕРГЕЙ, 
начальник управління культури 

Тернопільської облдержадміністрації:
— На Тернопіллі дев’ять обласних музеїв, 21 — у громадах. За кошти об-

ласної ради в усіх дев’яти державних музеях встановили охоронну та по-
жежну сигналізацію. А ось з їх облаштуванням у музейних закладах ОТГ 
ситуація, на превеликий жаль, не зовсім втішна. Таку сигналізацію встано-
вили в музеях Бучача і Кременця. Решта музеїв або не працюють, або роз-
ташовано в орендованих приміщеннях.

Упродовж років питання про облаштування охоронної та протипожежної 
сигналізації неодноразово порушували на рівні ОДА, писали та звертали-
ся до керівництва районів, але коштів так і не знаходили. Маю велику на-
дію, що голови ОТГ цю проблему зрушать з місця. Адже знаю, що чимало 
громад хочуть вивчити свою історію. У цьому сенсі багато зробила Велико-
гаївська ОТГ, яка навіть організувала виставку артефактів, історичних до-
кументів, зібраних у себе. Якщо музеї будуть прив’язані до історії тієї чи ін-
шої громади, вважаю, вони розвиватимуться навіть краще, ніж державні.

Експонати викликали у відвідувачки велику зацікавленість
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ЗВУЧИТЬ ГОРДО!

Приватний бізнес цікавлять  
українські гавані
СУЧАСНИЙ ПІДХІД. Підписання на 30 років першого договору концесії Херсонського МТП 
сприятиме не лише розвитку місцевого, а й 12 інших вітчизняних морських портів  
на  Чорному та Азовському морях 

Олександр КРЮЧКОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Україна — не лише най-
більша держава в Євро-

пі (603,7 тисячі квадратних 
кілометрів, або 5,7% загаль-
ної її площі), а й одна з най-
судноплавніших на конти-
ненті. Її 19 морських тран-
спортних вікон-портів (після 
окупації Росією Криму зали-
шилося 13) спроможні екс-
портувати на світові ринки 
понад 60% вітчизняної про-
дукції. Для порівняння: по-
над 80% усієї світової торгів-
лі відбувається саме морем. 
Тож від ефективної діяль-
ності наших морських портів 
значною мірою залежить до-
ля економіки України. 

За підрахунками фахівців 
Світового банку, українські 
морські порти щорічно здат-
ні перевалювати понад 250 
мільйонів тонн вантажу. Але 
їхні інфраструктурні потуж-
ності використовують лише 
наполовину, що негативно 
впливає на економічні затра-
ти вантажовласників та еко-
номіку держави загалом.

Не в лідерах, але...
За три квартали 2020 року 

лідери в Україні за обсяга-
ми перевалки вантажів п’ять 
морських портів, які оброби-
ли 108,93 мільйона тонн (за-
гальний показник в Укра-
їні становив 118,78 мільйо-
на тонн). Серед них морські 
порти «Південний» (46,91 
мільйона тонн оброблено-
го вантажу), «Миколаїв» 
(21,66 мільйона тонн), «Оде-
са», «Чорноморськ» (17,57 та 
17,47 мільйона тонн відповід-
но) і морський порт «Маріу-
поль», який збільшив пере-
валку до 5,32 мільйона тонн. 

ДП «Херсонський мор-
ський торговельний порт» 
(ХМТП), яке є державною 
стивідорною компанією і на-
лежить до категорії малих 
морських портів, до спис-
ку лідерів не потрапило. Хо-
ча ХМТП — ключовий мор-
ський порт на ріці Дніпро і 
має зручні під’їзні автодоро-
ги та залізничне сполучення.

Мабуть, тому 2019 року 
Херсонською гаванню за-
цікавилися чотири компа-
нії, які й взяли участь у кон-
цесійному конкурсі. Пере-
могла міжнародна приват-
на компанія ТОВ «Рисоіл-
Херсон» (Грузія — Швей-
царія), яка взяла в конце-
сію — довгострокове управ-
ління — об’єкт державної 
власності. 26 червня 2020 ро-
ку було підписано відповід-
ний договір. Про серйозність 
цього заходу свідчить те, що 
участь у ньому взяли Прези-
дент України Володимир Зе-
ленський, держсекретар Мі-
ністерства інфраструктури 
України Володимир Бучка, 
виконувач обов’язків голо-
ви ДП «Адміністрація мор-
ських портів України» Олек-
сандр Голодницький, дирек-
тор ТОВ «Проєктна компа-
нія «Рисоіл-Херсон» Вла-

дислав Талах та директор 
ТОВ «Рисоіл-Херсон» Шота 
Хаджишвілі.

— Ми, — розповідає пан 
Хаджишвілі, — зобов’яза-
лися інвестувати у розвиток 
порту близько 300 мільйонів 
гривень (з них 216 мільйонів 
— упродовж перших 3,5 ро-
ку), а в інфраструктуру міс-
та Херсо на — ще понад 18 
мільйонів, зокрема забезпе-
чити співфінансування ка-
премонту дорожнього по-
криття вулиць на шляху до 
порту та нового майданчи-
ка для стоянки вантажівок 
за межами міста. Як конце-
сіонер щорічно сплачува-
тимемо концесійний платіж 
у розмірі щонайменше 12 
мільйонів гривень з ураху-
ванням індексації та 7% чи-
стого доходу. Ми забезпечи-
мо безперервну діяльність 
порту, довівши обсяги пере-
валки вантажів у 2030 році 
до 1,36 мільйона тонн. 

Одне із зобов’язань ком-
панії — недопущення зни-
ження заробітної плати 
працівникам упродовж пер-
ших трьох років з моменту 
прийняття їх концесіонером 
на роботу. Надалі ж оплату 
праці плануємо підвищува-
ти відповідно до законодав-
ства та з урахуванням га-
лузевої угоди. ТОВ «Рисоіл-
Херсон» буде дотримувати-
ся необхідних вимог приро-
доохоронного законодавства 
та виконуватиме заходи що-
до охорони навколишнього 
природного середовища. Ми 
покладаємо великі надії на 
те, що до січня 2021 року ад-
міністрація ХМТП проведе 
повну інвентаризацію, під-
готує всі акти приймання-
передачі порту, і ми само-
стійно зможемо розвивати 
підприємство, яке, на жаль, 
перебуває нині у досить за-
недбаному стані. Концесіо-
нер не миритиметься з тим, 
що ХМТП втратив репута-
цію, вантажопотік, накопи-
чив великі борги із зарпла-
ти, які погашати доведеть-
ся нам. 

Сподіваємося на розумін-
ня важливості запуску кон-
цесійного процесу і від чи-
новників Міністерства інф-

раструктури України, Фон-
ду державного майна та зе-
мельних ресурсів, які повин-
ні підготувати документи. 
Лише після цього зможемо 
зайти в порт як новий влас-
ник і розпочати важку ро-
боту: створювати, будувати 
та управляти Херсонським 
морським торговельним пор-
том для його модернізації 
та подальшого розвитку. До 
цього ТОВ «Рисоіл-Херсон» 
готове. 

За участі іноземних 
компаній

До речі, у пресі повідомля-
ли, що Херсонський мор-
ський торговельний порт 
буде модернізовано за під-
тримки консорціуму Risoil 
S. A. та Georgian Industrial 
Group (CIG), який переміг у 
концесійному конкурсі. ТОВ 
«Рисоіл-Херсон» — це кон-
сорціум у складі ТОВ «Пе-
тро Ойл Енд Кемікалс», що 
входить до групи компаній 
Georgian Іndustrial Group 
та українського портового 
оператора АТ RISOIL S. A. 
(Швейцарія).

— Georgian Іndustrial 
Group — одна з найбіль-
ших промислових груп Гру-
зії, — веде далі Шота Гура-
мович. — GIG займається 
виробництвом та торгівлею 
електроенергією, заправ-
кою й торгівлею природним 
газом, комерційною нерухо-
містю, будівельними мате-
ріалами та металовиробни-
цтвом. Групу агропромис-
лових компаній RISOIL за-
сновано в Женеві, Швей-
царія. В Україні вона пред-
ставлена Risoil Terminal — 
найбільшим універсаль-
ним експортно-імпортним  
терміналом із перевал-
ки українських харчових 
олій та зернових у Чорно-
морському регіоні, «Рисоіл- 
Південь» — терміналом із 
перевалки олії в порту «Пів-
денний», Роздільнянським 
елеватором в Одеській об-
ласті, Морським технічним 
центром (спеціалізується на 
наданні комплексних послуг 
з перевалки контейнерів і 
навалювальних вантажів).

До концесіонера ставлять-
ся з великою повагою у сві-
ті. Регіональний менеджер 
Міжнародної фінансової 
корпорації IFC в Україні, Бі-
лорусі та Молдові Джейсон 
Пеллмар зазначив, що та-
кі концесійні проєкти спри-
ятимуть економічному зрос-
танню Української держа-
ви, розвиватимуть її інф-
раструктуру та розширять 
експорт. 

Заступник директора Єв-
ропейського банку рекон-
струкції та розвитку в Укра-
їні Марк Магалецький додав, 
що ЄБРР пишається сво-
єю участю в підготовці цього 
вкрай важливого концесій-
ного проєкту: «Херсонський 
проєкт ілюструє можливості 
для інвестицій у транспорт-
ний сектор України, відкри-
ваючи її для глобальних пе-
ревізників та стивідорних 
компаній, що займаються 
навантаженням та розван-
таженням суден, а також 
сприяє реалізації концесій-
них проєктів в інших секто-
рах. Ми вітаємо уряд Украї-
ни з цим досягненням і бажа-
ємо успіхів Risoil та Georgian 
Industrial Group в реалізації 
проєкту».

Проте Шоту Хаджишві-
лі непокоїть ставлення дея-
ких чиновників до портового 
бізнесу. На думку керівника 
ТОВ «Рисоіл-Херсон», дер-
жава нині не стимулює роз-
витку суднобудування, бо це 
дуже витратне виробництво 
і окуповується через певний 
термін.

— Тому до України за 
різними схемами завозять 
з-за кордону за копійки 
баржі, побудовані в 1960-х  
роках, — голос директо-
ра стає суворішим. — Во-
ни можуть остаточно похо-
вати вітчизняне суднобуду-
вання: немає жодного еко-
номічного сенсу будувати 
новий флот, якщо держава 
дозволяє завозити, як єв-
робляхи, старий списаний 
імпортний. Ми намагаємося 
через різні асоціації досту-
катися до чиновників у Ки-
єві, переконавши їх, що по-
трібно якщо не заборони-
ти повністю, то хоч би істот-

но обмежити ввезення ме-
талевого плавучого мотло-
ху. І обов’язково відновити 
вітчизняне суднобудуван-
ня. У Херсоні є чудовий за-
вод, у Миколаєві. Їм потріб-
но лише допомогти фінан-
сово. У нас є власні проєк-
ти, і ми ведемо переговори з 
цими підприємствами. Але 
поки що підтримки не зна-
ходимо в кабінетах чинов-
ників. Тож змушені буде-
мо відновлювати старі пла-
вучі засоби — кілька барж, 
два старі судна та буксири, 
плавкрани, які отримаємо в 
ХМТП у спадщину.

Не знайшло поки що ТОВ 
«Рисоіл-Херсон» підтримки 
і в питанні розвитку інших 
перспективних портів.

— Окрім Херсона, «Ри-
соіл» має чотири терміна-
ли в порту «Чорноморськ». 
Ми готові вкладати кошти 
в нього, але наш інвестицій-
ний проєкт на мільярд гри-
вень уже 12 років припадає 
пилом. Улітку 2020-го Пре-
зидент України Володи-
мир Зеленський дав вказів-
ку міністрові інфраструкту-
ри панові Криклію усунути 
цю проблему, але її й досі не 
розв’язано через якийсь не-
узгоджений папірець, який 
по третьому колу пішов по 
кабінетах Мінінфраструк-
тури. Чиновники міністер-
ства пояснюють свої дії... 

відсутністю процедури по-
годження. Я не чиновник, 
але думаю, що якби в мініс-
терстві захотіли, то ця про-
цедура давно була б. Ми го-
тові за цим проєктом розпо-
чати вже сьогодні будівни-
цтво в Чорноморську ново-
го пірса, який дав би змогу 
збільшити вантажопотік у 
порту принаймні на 3 міль-
йони тонн. Кошти під ці ро-
боти були ще 12 років тому. 

Державні 
підприємства  
не ефективні

Розмова із Шотою Ха-
джишвілі спонукала до пев-
них роздумів: керівник ТОВ 
«Рисоіл-Херсон» перекону-
вав мене, що держава — не 
ефективний власник підпри-
ємств. 

— Якщо держава хо-
че взяти участь у статутно-
му капіталі підприємства, 
має зайві кошти, то вона мо-
же купити наприклад час-
тину акцій — 25% й отриму-
вати з цього дивіденди. Це 
нормальна практика в усьо-
му світі. Але керувати біз-
несом держава не повинна. 
Херсонський порт — нао-
чний приклад цього. Він має, 
як я вже зазначив, величезні 
борги, що для порту нонсенс.

Одна з причин — чинний 
недоброякісний закон про 
порти, який розділив їх на 
адміністрацію й термінали, 
тобто на стивідорів. Кошти, 
які заробляє від своєї діяль-
ності останній, йдуть до ад-
міністрації, де їх просто про-
їдають. Частину отримує 
держава у вигляді дивіден-
дів. Це неправильно, бо пор-
тові збори слід витрачати на 
потреби портів, де їх збира-
ють. 

Наприклад, канальний 
збір у Херсоні потрібно ви-
трачати на потреби місь-
кого порту. У нас же дер-
жава в особі Адміністрації 
морських портів України  
(АМПУ) збирає мільярди 
від портової діяльності, зна-
чна частина яких іде на ви-
сокі зарплати для чиновни-
ків, їх в АМПУ близько 8000. 
З них, на мою думку, зали-
шити потрібно лише 700 фа-
хівців максимум. Тоді біль-
ше коштів залишилося б у 
портах, і вони мали б пер-
спективу. А так... 

Не можу дивитися, напри-
клад, на причали більшості 
українських гаваней, зноше-
ні на 90%. В африканських 
портах вони мають набагато 
ліпший вигляд.

Шота Хаджишвілі замовк, 
і я спіймав себе на думці, що 
голос керівника компанії не 
звучав приречено. Цей чо-
ловік, який життя присвя-
тив морській справі, знає, чо-
го хоче і як цього добитися. 
Тож на прощання побажав 
директорові ТОВ «Рисоіл- 
Херсон» терпіння і наполе-
гливості в досягненні мети. 
Переконаний, що свого Шо-
та Хаджишвілі доб’ється.

Морські порти України за три квартали 2020 року обробили 118,78 мільйона тонн вантажів. За підрахунками фахівців 
Світового банку, могли б удвічі більше

Шота Хаджишвілі планує 
знести в херсонському 
порту старі споруди  
і мріє пустити по Дніпру 
українські баржі
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У період карантину 
для надання адресної 
допомоги людям, 
які її потребують, 
працюють «гарячі 
лінії» в усіх регіонах 
України

Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги 
вразливим верствам населення у період карантину запрова-
джено місцевими органами влади в усіх регіонах України.

Завдяки цьому соціальному онлайн-сервісу структурні під-
розділи з питань соціального захисту населення зможуть опе-
ративно визначати потреби для надання допомоги та соціаль-
них послуг людям, які її потребують, повідомляє пресслужба 
Міністерства соціальної політики.

Передовсім це самотні люди, ті, хто живуть самі, громадяни 
похилого віку, люди з інвалідністю, сім’ї з дітьми, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, які виховують дітей з інвалід-
ністю, малозабезпечені сім’ї тощо.

Залишайтеся вдома — захистіть себе і своїх рідних!
 

№
з/п Назва району, міста, ОТГ

Номер телефону  
«гарячої лінії»  

в розрізі районів
Режим роботи

Вінницька область

1 Вінницька обласна 
«гаряча лінія» 0 800 216 433 цілодобово

2 Барський район (04341) 2-41-90 8:00-17:00

3 Бершадський район

(04352) 2-18-63
068-338-90-22
068-739-43-36
(04352)2-12-85

Пн.-Чт. 8:00-17:00
Пт. 8:00 - 16:00

4 Вінницький район (0432) 61-39-59
097-44-49-478

Пн.-Чт. 8:00-17:00
Пт. 8:00 - 16:00

цілодобово

5 Гайсинський район

096-729-36-62
(04334) 2-11-88
(04334) 2-23-52
(04334) 2-22-28

цілодобово
Пн.-Чт. 8:00-17:15

Пт. 8:00-16:00

6 Жмеринський район (04332)- 2-10-89
(04332) 2-25-78 8:00 - 17:15

7 Іллінецький район (04345) 2-14-85 8:00 -17:15

8 Калинівський район

(04333) 2-14-63
(04333) 2-10-62
(04333) 2-28-77
050-522-34-49

цілодобово
8:00 - 17:00

9 Козятинський район (04342) 2-24-26 8:00 -17:15

10 Крижопільський район
(04340) 2 -14-63
(04340) 2-13-56
097-901-32-50

8:00 - 17:00

11 Липовецький район (04358) 2-10-87
097-330-26-45 Пн.- Пт. 08:00 – 17:00

12 Літинський район (04347) -2-01-44 Пн.- Пт. 08:00 – 17:00

13 Могилів-Подільський 
район

(04337) 6-61-09
(04337) 6-44-80

Пн.-Чт. 8:00-17:00
Пт.8:00-15:45

14 Мурованокуриловець-
кий район (04356) 2-25-59 8:00-17:00

15 Немирівський район (096)143-14-12 08.00-17.00

16 Оратівський район (04330) 2-92-05
(04330) 2-17-43 8:00-17:00

17 Піщанський район

(04349) 2-13-48
(04349) 2-17-95
068-047-58-33
096-803-04-20

8:00-17:00

18 Погребищенський район (04346) 2-12-29
096-771-03-91 8:00 - 20:00

19 Теплицький район (04353) 2-14-63
096-995-89-38 8:00 -17:00

20 Тиврівський район (04355)2-15-33 8:00 - 17:00
21 Томашпільський район 098-525-61-00 8:00 - 17:00

22 Тростянецький район (04343) 2-25-63
(04343) 2-22-73

8:00-12:00
13:00-17:00

23 Тульчинський район (04335) 2-24-39
097-158-63-55

8:00-17:00
цілодобово

24 Хмільницький район (04338) 2-30-45 Пн. - Чт. 8:00-17:00
Пт: 8:00-15:45

25 Чечельницький район (04351) 2-14-63 Пн. - Чт. 8:00-17:00

26 Чернівецький район (04357)
Пт: 8:00-15:45

2-10-61
8:00-17:00

27 Шаргородський район (04344)
068-043-34-99

2-26-69
8:00-17:00
цілодобово

28 Ямпільський район (04336) 2-14-63
8:00 – 17:00

29 м. Вінниця (0432) 67-05-97
(0432) 67-17-99

Пн. - Чт. 8:00-17:00
Пт: 8:00 -15:45

30 м. Жмеринка (04332) 5-18-30
8:00 – 17:00

31 м. Могилів-Подільський (04337) 6-73-95
8:00 – 17:15

32 м. Хмільник (068) 15-16-177

(04338)
2-30-30
Пн.-Пт.

08:30-17:30

33 м. Ладижин
(04343)
097-870-98-15
(04343)

6-14-78
Пн. - Пт. 8:00-17:15
Пн.- Чт. 9:00-18:15

34 м. Козятин

(04342)-2-24-19
093-781-65-84
( 0 4 3 4 2 ) - 5 - 2 1 - 9 6  
цілодобово

6-10-07
Пт. - 9:00-17:00

Пн.-Чт. 8:00 - 17:15
Пт. 8:00 - 15:00

Волинська область

1
м. Луцьк (департамент 
соціального захисту  
населення ОДА)

778 253 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

2 Володимир-Волинський (03342) 358 05 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

3 Горохівський
(0279) 921501;
(0279) 921093;
(0279) 92112

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

4 Іваничівський (03372) 22 182; 
03372) 21 744

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

5 Камінь-Каширський (03357) 23424;
(03357) 50331

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

6 Ківерцівський (03365) 21385 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

7 Ковельський (03352) 5 15 70 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

8 Локачинський (03374)21473 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

9 Луцький (0332) 72-81-03;
(0332) 76-08-60

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

10 Любешівський (0336)2-2-22-56;
(0336) 2-21351,

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

11 Любомльський (03377) 24781 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

12 Маневицький (03376) 2-21-48 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

13 Ратнівський 985125711 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.12

14 Рожищенський
(0336) 8 2-11-30; 
(0336) 8 2-11-70;
(0336) 8 2-17-63

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

15 Старовижівський

(03346) 3-01-98; 
(03346) 3-01-87;
0968769652; 
0682416498

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

16 Турійський
(03363)2-16-87; 
(03363)2-15-45;
0993516296

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

17 Шацький (03355) 2-06-63 Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

18 м. Володимир- 
Волинський

(0242) 2-47-83; 
(0242) 2-07-77

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

19 м. Ковель

(03352)31995, 
(03352)51435,
0673618901, 
0986739990, 
0502732083,
(03352)52919

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

20 м. Луцьк (0332) 28-41-64; 
(0332)28-41-87

Пн.-Чт. 8.30-17.30
Пт. 8.30-16.15

21 м. Нововолинськ (0244)3-05-64; 
(0244)3-01-07

Пн-чт 8.00-17.15
Пт 8.00-16.00

Дніпропетровська область
Департамент  
соціального захисту
населення  
облдержадміністрації

(056) 720 9 448 Пн-чт з 9.00-18.00;
пт з 9.00-16.45

1 Дніпровський р-н
м. Камянське (068) 6912187 8.00 - 17.00, п’ятниця  

з 8-00 до 16-00

2 Заводський район  
м. Кам’янське (068) 9174818 пн. - чт з 8.00 - 17.00., 

пт. з 8.00-16.00

3 Південний район  
м. Кам’янське (097) 7588185 8.00 - 17.00, пт з 8-00 

до 16-00

4 м. Кривий Ріг   
Довгинцівський район (0564) 948468 8.00-16.30

5 м. Кривий Ріг   
Покровський район (098) 1810117 8.00-16.30

6 м. Кривий Ріг   
Інгулецький район

(096) 0438568  
(067) 9147657 8.00 - 17.00

7 м. Кривий Ріг   
Саксаганський район (098)3602004 8.00-16.30

8 м. Кривий Ріг   
Тернівський район

(0564) 94-83-04, 
(097) 5033528

з понеділка по 
п’ятницю 8.00-16.30

9
м. Кривий Ріг  
Центрально-Міський
район

(067) 7773560 8.00-16.30

10 м. Марганець (089) 2501924 08.00-17.00
11 м. Павлоград (050) 7702925 10.00-19.00

12 м. Покров

(05667) 4-19-49;
(05667) 4-18-63;
(097) 5441266,
(096) 4851521

8.00-17.00,  
пт 8.00-16.00

13 м. Синельникове (05663) 42161 8.00 - 17.00

14 м. Тернівка (066)-462-16-63, 
(066)-497-39-44

8.00 - 17.00,  
10:00-19:00

15 Апостолівський район (056)56 9-12-86 08.00-17.00
16 Васильківський район (056) 39 9-17-99 8.00 - 17.00

17 Верхньодніпровський 
район (056) 58 6-06-55 8.00-17.00

18 Дніпровський район (068)-133-14-95 09.00-18.00
19 Криворізький район (098)-573-58-94 08.00-17.00
20 Магдалинівський район (05691)28486, 21591 08.00-17.00
21 Межевський район (05630) 60-7-83 08.00-17.00
22 Нікопольський район (095) 0235311 з 8-00 до 19-00
23 П’ятихатський район (05651) 30967 8.00-17.00
24 Павлоградський район (066) 1355429 8.00-17.00
25 Петропавлівський район (05631) 31482 8.00-17.00

26 Синельниківський район (098) 6124421 8.00 - 17.00, пт з 8.00 
до 15.45

27 Солонянський район (068)8236552 8-00 до 17-00
28 Софіївський район (05650) 28700 8-00 до 17-00
29 Царичанський район (05690) 32956 8-00 до 17-00

Донецька область

Обласна гаряча лінія (099) 724 99 81 Пн-чт з 8.00- 17.00;  
пт з 8.00-16.00

1 УСЗН м. Авдіївка 095 361 99 06 Щодня
з 8.00 до 12.00

2 УСЗН м. Бахмут
0997133980
099 713 4250
0627 446402

Понеділок-четвер  
з 8.00 до 17.00
п’ятниця з 8.00  

до 16.00

3 УСЗН Бахмутського  
району 0627 44-71-55

Понеділок- четвер  
8:00-17:00
п’ятниця

8:00-15:45

4 УСЗН Велико-
новосілківського району 095 340 5835

З понеділка по четвер 
08.00-17.00

п’ятниця
08.00-15.45

5 УСЗН Волноваського  
району 080 050 3117

З понеділка по четвер
з 8.00 до 17.00,
п’ятниця з 8.00  

до 15.45

6 УСЗН м. Вугледар 06273-6-50-74,
Понеділок – четвер, 

07.45 – 17.00, п’ятниця 
07.45 – 15.45

7 УСЗН м. Добропілля 06277 2-80-59
06277 2-78-75

З понеділка по четвер 
08.00- 17.00,

п’ятниця
08.00 – 16.00

8 УСЗН Добропільсько-
го району 06277 2 80 08

З 8.00 до 17.00  
(без перерви) щодня 

крім вихідних
9 УСЗН м. Дружківка 066 884 6493 Щодня 8.00 – 17.00

10 УСЗН м. Костянтинівка 099 271 7286
Понеділок - четвер з 

8.00 до 17.00, п’ятниця
з 8.00 до 16.00

11 УСЗН Костянтинівсько-
го району 06272 2 41 94

08.00-17.00  
(без перерви) щодня 

крім вихідних

12 УСЗН м. Краматорськ 095 597 9103
06264 31260

Понеділок-п’ятниця
8.00-12.00

12.48-17.00,
п’ятницю до 16.00

13 УСЗН м. Лиман (06261) 4-14-50
Понеділок — четвер з 
8.00 до 17.00, п’ятниця

з 8.00 до 16.00

14 УСЗН Мангушського  
району (06297)2-43-69

з 8.00 до 17.00
(без перерви) щодня 

крім вихідних

15 УСЗН Мар’їнського  
району 095 388 41 18

8.00-16.00  
(без перерви) щодня 

крім вихідних
16 ДСЗН м. Маріуполь 15-55 цілодобово

17 УСЗН м. Мирноград 0665781007

Понеділок — четвер  
з 8:00 до 17:00

(перерва з 12:00  
до 12:45)
п’ятниця

з 8:00 до 15:45
(перерва з 12:00  

до 12:45)

18 УСЗН м. Новогродівка
062-373-4130,
066-035-6120,
050-422-6659

Понеділок — п’ятниця  
з 8.00 до 17.00

19
УСЗН Нікольського  
району Донецької
області)

06246 20467, 06246 
21934, 06246
21378, 066 563 0994

8.00-17.00
(перерва з 12.00-12.45)

щодня крім вихідних

20 УСЗН Олександрівсько-
го району

06269 2-19-54,
06269 2-19-45

8.00-17.00
(без перерви) щодня 

крім вихідних

21 УСЗН Покровського  
району 095 047 98 20

з 8-00 до 16-00  
(без перерви) щодня 

крім вихідних

22 УСЗН м. Селидове 06237 72270
Понеділок- четвер:  

з 8.00-17.00 п’ятниця:  
з 8.00-15.45

23 УСЗН м. Слов’янськ 095 705 1076
З понеділка по 

п’ятницю 9.00-15.00
перерва 12.00-13.00

24 УСЗН Слов’янського  
району 06262 2 57 01

з 7.30 до 16.00
(без перерви) щодня 

крім вихідних

25 УСЗН м. Торецьк 06247
06247

40325
З понеділка по 

п’ятницю 8:00-17:00
42263

26 УСЗН Ясинуватського 
району

050 653 8250
095 872 5331 8.00-17.00

Житомирська область

1 м. Житомир (0412)36-02-24 (0412)47-09-17
пн. – пт. 9:00-17:00

2 м. Бердичів

(04143)2-64-90
0975011799 
(04143)4-23-34
(04142)4-47-
32 0974098497 
(04142)5-

(04143)2-51-79
пн. – пт. 8:00-17:00

3 м. Коростень
83-02 (04142)4-79-07 
(04142)4-22-36
0964158816

пн. – пт. 8:00-17:00

4 м. Малин (04133) 3-22-25 (04133) 3-19-27
пн. – пт. 8:00 -17:00

5 м. Новоград -Волинський (04141)
3-87-00

2-03-89
пн. – пт. 8:00-17:00

6 Андрушівський (04136)2-27-82 пн. – пт. 8.00 -17.00

7 Баранівський (041444)2-21-6
0986073700

(04144)3-13-11
пн. – пт. 8:00 –17:00

8 Бердичівський
(04143)2-64-51  
2-54-29
2-54-04

пн. – пт. 8:00 –17:00

9 Брусилівський (04162) 3-16-41
пн. – пт. 8.30-17.00

10 Ємільчинський

(04149)2-14-80
2-13-36  
(04149)4-23-80
(0412) 22-76-28

пн. – пт. 8.00 -17.00

11 Житомирський
47-50-34
(0412) 22-76-65
47-50-54

пн. – пт. 8:00-17:00

12 Коростенський (04142)9-63-66 пн. – пт. 8:00-17:00

13 Коростишівський (04130)5-30-70
(04130)5-29-39

(04130)5-29-38
пн. – пт. 8.00 -17.00

14 Лугинський (04161)9-15-86 пн. – пт. 8.00 -17.00

15 Любарський (04147)2-34-84
2-37-37 пн. – пт. 8.00 -17.00

16 Малинський
(04133)5-33-18 
(04133) 5-21-81,
(04133) 4-02-06

пн.-чт. 8.00-17.15.
(04133) 9-74-04

17 Народицький (04140)2-15-80 пн. – чт. 9.00-18.00

18 Новоград–Волинський (04141)2-06-46 (04141)2-40-05
пн. – пт. 8.00 -17.00

19 Овруцький (04148)4-24-98 (04148)4-23-85
пн. – пт. 8.00 -17.00

20 Олевський 0988364473 пн. – чт. 9.00-18.00

21 Попільнянський (04137)2-53-86 (04137)2-52-12
пн. – пт. 8:00 –17:00

22 Пулинський (04131)3-21-83 
0968876034 пн. – пт. 8.00-17.00

23 Радомишльський (04132)4-21-67
(04132)4-21-63

(04132)4-24-53
пн. – чт. 8.00-17.00

24 Романівський (04146)2-29-78 пн. – пт. 8:00 –17:00
25 Ружинський (04138)3-16-95 пн. – пт. 9.00 -18.00
26 Хорошівський (04145)3-23-54 пн. – пт. 8:00-17:00

27 Черняхівський (04134) 4-81-34 (04134) 4-81-34
8.00-17.15,

28 Чуднівський (04139)2-17-56
067 664 7144 пн. – пт. 8:00 -15:00

Закарпатська область

1 м. Ужгород (0312) 61-29-79

Понеділок-четвер
8.30–17.00 (обідня пе-

рерва 12.00–12.30)
П’ятниця

8.00–14.00 (без обідньої 
перерви)

2 м. Мукачево (0231) 2-30-63
+380503666050 9.00–17.00

3 м. Берегово +380950300102 8.30–18.00
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4 м. Хуст (0242) 4-33-04 08.00–17.00

Понеділок-четвер

5 м. Чоп (0312) 71-28-84
(0312) 71-10-69

08.30–18.00
П’ятниця

8.30–14.30 (без обідньої 
перерви)

6 Берегівський (0241) 2-32-59 08.00–17.00

7 В. Березнянський (03135)
(03135)

2-38-45
08.00–17.00

2-37-22

8 Виноградівський (03143) 2-29-61
8.00–17.00

9 Воловецький (0236) 2-40-87
08.00–17.00

Обідня перерва  
12.00–13.00

10 Іршавський (0244) 2-12-52 8.00–17.00

11 Міжгірський (03146) 2-29-80
8.00–17.00

12 Мукачівський (0231) 3-16-56 8.00–17.00
13 Перечинський (0245) 2-24-39 08.00–17.00

14 Рахівський (0232) 2-51-65
8.00–17.00

(обідня перерва  
12.00-13.00)

15 Свалявський (03133) 2-31-66 08.00–17.00

16 Тячівський (03134) 2-12-24

Понеділок-Четвер з 
08.00–17.00 П’ятниця 

з 08.00–
16.00

17 Ужгородський (0312) 2-06-30 8.00–17.00
18 Хустський (0242) 4-35-15 8.00–17.00

Запорізька область
Обласна гаряча лінія 067 613 70 50 Пн-пт з 8.00- 17.00;

1 м. Запоріжжя, Вознесе-
нівський район 061 236 33 85

2
м. Запоріжжя,  
Олександрівський
район

061 764 40 67

3 м. Запоріжжя,  
Комунарський район 050 761 15 97

4 м. Запоріжжя,  
Заводський район 061 227 02 19

5 м. Запоріжжя,  
Дніпровський район 061 279 14 49

6 м. Запоріжжя, Хортиць-
кому району 061 228 09 27

7 м. Запоріжжя, Шевчен-
ківський район 061 287 41 49

8 м. Бердянськ 061 533 64 64
9 м. Енергодар 061 396 99 98

10 м. Мелітополь 061 949 03 82
11 м. Токмак 061 784 58 27
12 Бердянський район 061 533 86 77
13 Більмацький район 061 472 25 66
14 Веселівський район 061 362 11 75
15 Запорізький район 061 708 78 72
16 Мелітопольський район 061 944 07 35

17 Новомиколаївьский  
район 061 449 14 69

18 Пологівський район 061 652 36 50
19 Приазовський район 061 332 26 95
20 Приморський район 061 377 34 38
21 Токмацький район 061 782 88 26
22 Якимівський район 061 319 13 72

23

Смирнівська об’єднана 
територіальна
громада Більмацького 
району

097 519 35 60

24

Комиш-Зорянська 
об’єднана
територіальна громада 
Більмацького
району

066 475 35 25

25
Таврійська сільська рада 
Оріхівського
району

061 414 72 80

26

Комишуваська обєднана
територіальна громада 
Оріхівський
район

061 416 02 79

27 м. Запоріжжя, Вознесе-
нівський район 061 236 33 85

Івано-Франківська область

1 Богородчанський
(03471)22644
(03471)24477
343222133

понеділок-четвер з 
08:00 год. до 17:15 год.,

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер з 

09:00 год. до 18:15 год.,

2 Верховинський (03433)21382, 
(03433)22261

п’ятниця з 09:00 год.  
до 17:00 год., обідня 

перерва
з 13:00 год.  

до 14:00 год.

(03476)25063

понеділок-четвер з 
08:00 год. до 17:15 год.,

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
3 Галицький (03476)21028

(03430)21721
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

4 Городенківський (03430)22742
0990179032

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер з 
08:00 год. до 17:15 

год.,

5 Долинський 0990178537
(03472)60055

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

6 Калуський (03472)62197
(03478)21144

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 
перерва з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

7 Косівський (03478)21982

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

8 Коломийський (03433)46373
(03475)25127

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

9 Надвірнянський (03475)26099

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

10 Рогатинський
(03435)22202
(03474)21167, 
0671032574

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

11 Рожнятівський (03474)20062
(03476) 2-50-63

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

12 Снятинський (03476)25063

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.

13 Тисменицький (03436)24116

понеділок-четвер  
з 10:00 год.  

до 19:15 год.,
п’ятниця з 10:00 год.  
до 18:00 год., обідня 

перерва
з 14:00 год.  

до 15:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

14 Тлумацький (03479)22143, 
(03479)21340

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

15 м. Івано-Франківськ (0342)532441
(03472)53491

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

16 м. Калуш (03472)52155
(03433)20812

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

17 м. Коломия (03433)25555

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

18 м. Яремче (03434)22327
(03437)34389

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

19 м. Болехів (03437)34252

п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
понеділок-четвер  

з 08:00 год.  
до 17:15 год.,

20 м. Бурштин (03438) 44600
п’ятниця з 08:00 год.  
до 16:00 год., обідня 

перерва
з 12:00 год.  

до 13:00 год.
Київська область

(095)026 21 83
Кіровоградська область

1
управління соцзахисту 
населення
Благовіщенської РДА

(05259) 2 23 46 Пн-чт 08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

2
управління соцзахисту 
населення
Бобринецької РДА

0(5257) 2 02 23 Пн-Чт 08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

3
управління соцзахисту 
населення
Вільшанської РДА

(05250) 9 77 00
Пн-Чт

8.00 17.00
Пт 8.00-15.45

4
управління соцзахисту 
населення
Гайворонської РДА

(05254) 5 00 49
Пн-Чт

08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

5
управління соцзахисту 
населення
Голованівської РДА

(05252) 3 00 68
22927

Пн-Чт
08.00-17.15

Пт 08.00-16.00

6
управління соцзахисту 
населення
Добровеличківської РДА

(05253) 5 14 31
51917
095 65 71 687

Пн-Чт 08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

Пн-Пт
08.00:15.00

7

Начальник управління 
соцзахисту
населення Долинської 
РДА

(05234) 20 081
31 001

Пн-Чт
8.00 17.00

Пт 8.00-16.00

8
управління соцзахисту 
населення
Знам’янської РДА

(05233) 7 47 88
Пн-Чт

08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

9
управління соцзахисту 
населення
Кропивницької РДА

(0522) 56 12 42

Пн-чт 8.00 17.00
Пт 8.00-15.45

Обідня перерва
12.00-12.45

10
управління соцзахисту 
населення
Компаніївської РДА

(05240) 2 02 91 Пн-чт 8.00 17.00
Пт 8.00-15.45

11
управління соцзахисту 
населення
Маловисківської РДА

(05258) 5 13 03
099 702 21 348

Пн-Чт
08.00-17.15

Пт 08.00-16.00

12
управління соцзахисту 
населення

(05241) 2 03 19
20545

Пн-Чт
08.00-17.15

Новгородківської РДА 20930 Пт 08.00-16.00

13
управління соцзахисту 
населення
Новоархангельської РДА

(05255) 2 23 78
Пн-Чт

8.00 17.00
Пт 8.00-15.45

14
управління соцзахисту 
населення
Новомиргородської РДА

(25256) 4 17 73
Пн-Чт

8.00 17.00
Пт 8.00-15.45

15
управління соцзахисту 
населення
Новоукраїнської РДА

(05251) 2 25 47
Пн-Чт

08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

16
управління соцзахисту 
населення
Олександрівської РДА

(05242) 3 23 02
Пн-Чт

08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

17
управління соцзахисту 
населення
Олександрійської РДА

067 82 93 005
095 03 15 354

Пн-Чт
08.00-17.15

Пт 08.00-16.00

18

управління праці  
та соцзахисту
населення
Онуфріївської РДА

(05238) 20 838
Пн-Чт

08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

19
управління соцзахисту 
населення
Петрівської РДА

(05237)9 63 33
Пн-Чт

08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

20
управління соцзахисту
населення
Світловодської РДА

(05236) 2 00 03
Пн-Чт

08.00-17.15
Пт 08.00-16.00

21
управління соцзахисту 
населення
Устинівської РДА

( 05255)2 23 78

Пт-Чт 08.00-17.00
Пт 08.00-16.00
Обідня перерва

12.00-12.45

22

управління соцзахисту 
населення
Знам’янського  
міськвиконкому

(050) 27 23 175
(052) 33 23 460

Пт-Чт 08.00-17.00
Пт 08.00-16.00
Обідня перерва

12.00-12.45

23

управління соцзахисту 
населення
Фортечної районної  
у м. Кропивницько-
му ради

(0522)37 07 39

Пт-Чт 08.00-17.00
Пт 08.00-16.00
Обідня перерва

12.00-12.45

24

управління соцзахисту 
населення
Подільської районної  
у м.Кропивницькому 
ради

(0522) 30 87 90 Пн-Чт 08.00-17.00
Пт 8.00-16.00

25

управління праці  
та соцзахисту
населення Олександрій-
ської міської ради

(05235) 72 388
70 136
72 979

Пн-Чт 08.00-17.00
Пт 8.00-15.30

26

управління соцзахисту 
населення
Світловодської  
міської ради

(05236) 75 8 39
068 24 88 045

Пн-Чт
08.00-17.15

Пт 8.00-16.00

Луганська область

1 м. Сєвєродонецьк (06452) 2-15-70
066 279 67 79

Понеділок-п’ятниця  
з 8-00 до 17-00,
перерва з 12-00  

до 13-00

2 м. Рубіжне

(06453) 6-38-10;
45-03;
(06453) 7-41-89
095-36-555-37

6-43-54; 6-
Пн.- Чт.: 8-00-16-00;

050-255-00-31
15-00

Пн.- Чт.: 8.00-17.00;
Пт.: 8.00-15.45

3 м. Лисичанськ (06451) 7-25-55
(06451) 7-29-29

Пн.- Чт.: 8-00-17-00;
Пт.: 8-00-16-00

(06451) 7-24-31
4 Білокуракинський р-н (06462) 2-16-50 Щоденно

8:00 – 17:00
5 Марківський р-н 0502270804 8.00-16.30
6 Кремінський р-н (06454)3-15-43 Щоденно

8.00 – 17.00

7 Міловський р-н Моб.0952508618
(06465)2-14-42

08.00-17.00  
(понеділок- четверг)

08.00 – 15.45  
(п’ятниця)

8 Попаснянський р-н

+38(099) 5182955
+38(073) 1103942
(06474) 31604
(06474) 33345

Щоденно, крім суботи 
та неділі з 8:30 до

16:00
9 Станично-Луганський р-н +38(066) 8090104 715-1600

10 Троїцький р-н (06456) 21443
Понеділок-четвер  

8.00-17.00, п’ятниця 
8.00-16.00

11 Старобільський р-н

0509895831
0958831812
(06461) 2-19-80
(06461) 2-42-73

Понеділок- п’ятниця 
8.00-17.00,

12 Сватівський р-н 0503660511 Понеділок — п’ятниця 
8.00-17.00,

13 Біловодський р-н 0958396496
Понеділок — четвер 
8.00-17.00, п’ятниця 

8.00-16.00
14 Новопсковський р-н (06463) 2-13-61

0662867038
Понеділок- п’ятниця 

8.00-17.00,
15 Новоайдарський р-н +380644592097 Понеділок- п’ятниця 

8.00-17.00,
Львівська область

1 Бродівський
(03266) 431-58
(03266) 431-72
(03266) 422-971

пн-пт з 09:00 до 18:00

(03264) 212-04
2 Буський (03264) 212-53

(03264) 303-76
пн-пт з 09:00 до 18:00

3 Городоцький 096-650-82-77
(03231) 301-85 пн-пт з 09:00 до 18:00

4 Дрогобицький
067-370-59-88
097-690-63-56
096-996-02-18

пн-пт з 09:00 до 18:00

5 Меденицька ОТГ 067-927-00-62 пн-пт з 09:00 до 18:00

6 Жидачівський (03239) 31-708
067-674-68-49 пн-пт з 09:00 до 18:00

7 Ходорівська ОТГ 096-203-53-15 пн-пт з 09:00 до 18:00
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8 Гніздичівська ОТГ (03239) 48-280

097-848-55-36 пн-пт з 09:00 до 18:00

9 Новострілищанська ОТГ 096-405-42-99 пн-пт з 09:00 до 18:00

10 Жовківський
(03252) 222-30
097-390-55-66 
(03252) 614-03

пн-пт з 09:00 до 18:00

11 Золочівський (03265) 425-10 пн-пт з 09:00 до 18:00

12 Кам’янка-Бузький
(03254) 247-35
(03254) 239-30
096-668-43-31

пн-пт з 09:00 до 18:00

13 Кам’янка-Бузька ОТГ (03254) 245-96 пн-пт з 09:00 до 18:00

14 Жовтанецька ОТГ (03254) 331-33
096-950-56-17 пн-пт з 09:00 до 18:00

15 Миколаївський (03241) 514-48
068-078-55-75 пн-пт з 09:00 до 18:00

16 Мостиський

068-291-62-52
(цілодобово,  
без вихідних)
(03234) 419-26
(03234) 417-49
(пн-пт з 09:00  
до 18:00)

пн-пт з 09:00 до 18:00

17 Волицька ОТГ

067-991-69-61
067-772-38-00
098-958-50-08
067-494-12-04

пн-пт з 09:00 до 18:00

18 Судововишнянська ОТГ 073-319-92-77 (щоденно, з 09:00  
до 16:00)

19 Шегинівська ОТГ 098-830-81-42
(03234) 631-31

(цілодобово,  
без вихідних)

(пн-пт з 09:00 до 18:00)

20 Перемишлянський
098-583-88-66
098-236-22-62
067-811-27-84

пн-пт з 09:00 до 18:00

21 Пустомитівський (03230) 415-49
(03230) 416-45 пн-пт з 09:00 до 18:00

22 Солонківська ОТГ (032) 227-19-43 пн-пт з 09:00 до 18:00
23 Радехівський 096-430-36-36 пн-пт з 09:00 до 18:00

24 Радехівська ОТГ (03255) 410-84
096-125-20-29 пн-пт з 09:00 до 18:00

25 Самбірський (03236) 606-65 пн-пт з 09:00 до 18:00
26 Сколівський (03251) 217-33 пн-пт з 09:00 до 18:00

27 Сокальський
(03257) 720-94
(03257) 729-55
(03257) 730-09

пн-пт з 09:00 до 18:00

28 Великомостівська ОТГ (03257) 644-91 пн-пт з 09:00 до 18:00

29 Старосамбірський (03238) 218-38
(03238) 223-40 пн-пт з 09:00 до 18:00

30 Стрийський
(03245) 530-05
(03245) 564-19
(03245) 525-61

пн-пт з 09:00 до 18:00

31 Нежухівська ОТГ (03245) 677-42
098-009-53-11 пн-пт з 09:00 до 18:00

32 Турківський

(03269) 315-35
(03269) 320-28
(03269) 315-86
(03269) 311-76

пн-пт з 09:00 до 18:00

33 Яворівський 097-205-44-04 пн-пт з 09:00 до 18:00

34 Борислав

03248) 542-36
(03248) 509-69
(03248) 503-94
(03248) 427-07

пн-пт з 09:00 до 18:00

35 Дрогобич (03244) 205-84
(03244) 211-01 пн-пт з 09:00 до 18:00

36 Львів 0-800-301-205 Щоденно цілодобово
37 Моршин (03260) 608-85 пн-пт з 09:00 до 18:00

38 Новий Розділ
(03261) 263-29
(03261) 261-15
(03261) 221-38

пн-пт з 09:00 до 18:00

39 Самбір
(03236) 345-51
(03236) 343-78
(03236) 328-02

пн-пт з 09:00 до 18:00

40 Стрий (03245) 524-34 пн-пт з 09:00 до 18:00

41 Трускавець (03247) 514-49
(03247) 544-58 пн-пт з 09:00 до 18:00

42 Червоноград
(03249) 321-93
067-869-66-17
063-274-26-08

пн-пт з 09:00 до 18:00

Миколаївська область
1 м. Миколаїв (0512) 15 07, 40 91 35 8.00-17.00
2 м. Первомайськ 0 800 501 619 8.00-17.00
3 м. Вознесенськ (05134) 3 22 92 8.00-17.00
4 м.Южноукраїнськ (05136) 5 55 37 8.00-17.00
5 м. Очаків 068 0515895 8.00-17.00

6 Арбузинський район 067 518 65 79, 
(05132)3 01 10 8.00-17.00

7 Баштанський район (05158) 2 69 33 8.00-20.00

8 Березанський район (05153) 2 21 33,  
2 12 27 10.00-12.00

9 Березнегуватський (05168) 9 18 05 8.00 –17.00

10 Братський район (05131) 9 11 28,  
9 13 70 8.00-17.00

11 Веселинівський район (05163) 2 17 54 8.00-17.00

12 Вознесенський район 0681027424, 
0666561260 цілодобово

13 Врадіївський район (05165) 9 66 87 8.00-17.00
14 Вітовський район (0512) 64 47 30 8.00-17.00

15 Доманівський район (05152) 9 23 79,  
9 19 49 8.00-17.00

16 Єланецький район (05159) 9 14 89,  
9 13 04 8.00-17.00

17 Казанківський район 068 071 97 51 8.00-17.00

18 Кривоозерський район (05133) 2 30 36,  
2 40 47 8.00-17.00

19 Миколаївський район (0512) 48 01 29,  
48 08 35 8.00-17.00

20 Новобузький район (05151) 9 16 09 9.00- 11.00

21 Новоодеський район (05167) 2 14 94, 
2 14 38 8.00-17.00

22 Очаківський район 096 792 38 59 8.00-16.00

23 Первомайський район 096 579 79 64,
(05161)66106 8.00-17.00

24 Снігурівський район (05162) 2 26 05 8.00-17.00
Одеська область

1 м. Одеса (048) 1545 у робочий час
2 м. Теплодар 7831016 у робочий час
3 м. Б-Дністровський 0484935683 у робочий час

4 м. Ізмаїл

0680355289; 
0509876013;
0636575283,
0484157454

у робочий час

5 м. Чорноморськ

0486843038; 
0486834252,
0486825631; 
0487376730

у робочий час

6 м. Подільськ 04862-3-00-34 у робочий час

7 м. Южне 048423300 цілодобово

8 Ананьївський
0486321210
0486322358
0486340596

цілодобово
у робочий час

9 Арцизький
0484531102, 
0484531237,
0484562092

у робочий час

10 Балтський (04866)22081 цілодобово

11 Березівський 0485620851, 
0485621048 у робочий час

12 Б-Дністровський 0484922422 у робочий час

13 Біляївський
0485221965, 
0931221726,
0485225003

у робочий час

14 Болградський 0504901731, 
0504901613 у робочий час

15 В.-Михайлівський

0485927110
0505622199
0485926117
0682225320
0485921497
0959171601
0485924190

8:00 – 17:00

16 Ізмаїльський 0484175201 у робочий час
17 Іванівський 0485431163 у робочий час

18 Кодимський 0486726384,
0486726860 у робочий час

19 Лиманський 048559-11-17 у робочий час
20 Подільський 666770341, цілодобово,

04862-40116 у робочі часи
21 Окнянський 04861-21202 у робочий час
22 Любашівський 048064-22401 у робочий час

23 Миколаївський
0482-22911,
22695,
22217

у робочий час

24 Овідіопольський 048513511 у робочий час

25 Ренійський 0484044670
0484045289

09.00-17.00
09.00-18.00

перерва
13.00-14.00

п’ятниця
09.00-16.45

26 Роздільнянський 0485350155
27 Саратський 04848-21545 цілодобово

28 Тарутинський

0484731487; 
0484731939,
0484731789; 
0484731785,
0484732666

у робочий час

29 Татарбунарський
0969152015. 
0484432448,
0689099865

цілодобово

30 Захарівський 0732615818, 
0486091590 у робочий час

31 Ширяївський 0485821105 у робочий час
Полтавська область

1

Горішньоплавнівський 
міський
територіальний центр  
соціального
обслуговування  
(надання соціальних
послуг) Калина

(097) 673-16-84
(05361) 7-38-38

2

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Лубенської  
міської ради

(05361) 7-38-55

3

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Миргородської 
міської ради

(05355) 5-63-97

4

Територіальний центр  
соціального
обслуговування  
(надання соціальних
послуг) виконкому  
Київської районної
в м. Полтаві ради

(0532) 56-73-17
(0532) 56-65-48
(0532) 56-64-57

5

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) управління  
соціального
захисту населення  
Подільської районної  
у м. Полтаві ради

(0532) 60-26-67

6

Територіальний центр  
соціального
обслуговування   
(надання соціальних  
послуг) управління  
соціального
захисту населення  
виконавчого
комітету Шевченків-
ської районної у м. Пол-
таві ради

(0532) 68-11-53

7

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Автозаводсько-
го району
Департаменту соціально-
го захисту
населення та питань АТО 
виконавчого
комітету Кременчуцької 
міської ради
Полтавської області

(067)239-66-39

8

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Крюківського  
району
департаменту соціально-
го захисту
населення та питань АТО

(068)109-72-42
(05366)6-13-60

виконавчого комітету 
Кременчуцької
міської ради Полтавської 
області

9

Територіальний центр  
соціального
обслуговування виконав-
чого комітету
Великобагачанської  
селищної ради

(05345) 9-16-82

10

Гадяцький районний  
територіальний
центр соціального  
обслуговування
(надання соціальних  
послуг)

(05354) 2-07-03

11

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Глобинської
райдержадміністрації

(05365)2-43-68

12

Гребінківський районний
територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг)

(05359) 9-19-19
(066) 969-18-20

13

Диканський районний  
територіальний
центр соціального  
обслуговування
(надання соціальних  
послуг)

(05351) 9-74-47

14

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Зіньківського  
району

(05353) 3-33-02

15

Карлівський територіаль-
ний центр
соціального обслугову-
вання (надання
соціальних послуг)

(05346) 2-30-93

16

Кобеляцький районний
територіальний центр  
соціального
обслуговування
(надання соціальних  
послуг)

(05343) 3-30-82

17

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних

(05342) 3-17-21

послуг) Козельщинської
райдержадміністрації

18

Територіальний центр  
надання
соціальних послуг  
Котелевського
району

(05350) 2-19-43
(05350) 2-32-66

19

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Кременчуцько-
го району

(05367) 2-48-19

20

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Лохвицького  
району

(05356) 3-45-09

21

Територіальний центр  
соціального
обслуговування  
Лубенської
райдержадміністрації

(05361) 7-48-12
(05361) 7-17-88

22

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Машівського  
району

(05364) 9-12-31
(05364) 9-10-86
(099) 609-11-39

23

Миргородський  
районний
територіальний центр  
соціального
обслуговування  
(надання соціальних
послуг)

(05355) 5-31-21

24

Новосанжарський  
районний
територіальний центр  
соціального
обслуговування  
(надання соціальних
послуг)

( 05344) 3-32-71

25

Оржицький районний  
територіальний
центр соціального  
обслуговування
(надання соціальних  
послуг)

(05357) 9-11-35
(050) 109-91-26

26

Територіальний центр  
соціального
обслуговування  
(надання соціальних
послуг) Пирятинсько-
го району

(05358) 3-26-54
(05358) 3-13-53
(050) 022-85-05

27

Територіальний центр  
соціального
обслуговування  
(надання соціальних
послуг) Полтавського 
району

(0532) 50-25-78
(0532) 60-91-36

28

Решетилівський  
районний
територіальний центр  
соціального
обслуговування  
(надання соціальних
послуг)

(05363) 2-64-92
(095) 808-91-32

29

Територіальний центр со-
ціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Семенівської
райдержадміністрації

(05341) 9-25-60

30

Територіальний центр со-
ціальногообслуговування 
(надання соціальних
послуг) Хорольської
райдержадміністрації

(05362)3-31-36
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31

Чутівський районний  
територіальний
центр соціального  
обслуговування
(надання соціальних  
послуг)

(05347)9-19-31

32
Центр надання соціальних 
послуг Білоцерківської  
сільської ради

(050)228-93-25

33

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Михайлівської 
сільської ради

(099)981-92-19
(095)585-48-10

34

Центр надання  
соціальних послуг
Щербанівської сільської 
ради

(095)120-52-05

35

Центр надання  
соціальних послуг
Чорнухинської  
селищної ради

(05340) 51-3-37

36

Центр надання соціаль-
них послуг
Нехворощанської  
сільської ради

(099)353-14-95

Центр соціальних  
послуг відділу
охорони здоров’я, праці 
та соціального

37 захисту населення  
виконавчого
комітету Омельницької 
сільської ради
Кременчуцького району

(068)238-28-56

38

Центр надання  
соціальних послуг
Руденківської сільської 
ради

0507160639

39

Центр надання  
соціальних послуг
Сергіївської сільської 
ради

(099)162-68-83

40

Центр надання  
соціальних послуг
Шишацької селищної 
ради

(05352)9-13-81

41

Центр надання  
соціальних послуг
Новосанжарської  
селищної ради

(095)312-40-20

42

Центр надання  
соціальних послуг
Петрівсько-Роменської 
сільської ради

(066)645-52-94

43

Центр надання  
соціальних послуг
Опішнянської  
селищної ради

(05353)4-23-83

44

Центр надання  
соціальних послуг
Засульської сільської 
ради

(050)029-55-80

45

Центр надання  
соціальних послуг
Рокитянської сільської 
ради

(066)289-30-93

46

Центр соціального  
обслуговування
(надання соціальних  
послуг)
Новоселівської сільської 
ради

(05325)5-66-21

47

Центр надання  
соціальних послуг
Семенівської  
селищної ради

(050)083-42-54
(099)238-01-81

Рівненська область

1 Березнівський р-н (03653) 5 37 57

Пн. – Пт. 8.00 – 17.15
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

(03634) 2 58 13
Пн. – Чт. 8.00 – 17.15

Пт. 8.00 – 16.00
2 Володимирецький р-н (03634) 2 49 42 Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

3 Гощанський р-н (03650) 2 19 67

Пн. – Пт. 8.00 – 17.15
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

4 Демидівський р-н (03637) 6 20 88

Пн. – Пт. 9.00 – 18.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

5 Дубенський р-н (03656) 4 40 40

Пн. – Чт. 8.00 – 17.15
Пт.’ятниця  

з 8.00 – 16.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

6 Дубровицький р-н 0967948018

Пн. – Пт. 8.00 – 17.15
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

7 Зарічненський р-н (0232) 3 01 95

Пн. – Пт. 8.00 – 17.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

8 Здолбунівський р-н
(0252) 2 54 56,  
(0252) 2 62 03
(0252) 2 23 92

Пн. – Пт. 8.00 – 17.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

9 Корецький р-н (0251) 2 18 13
(0251) 2 01 32

Пн. – Пт. 8.00 – 17.15
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

10 Костопільський р-н (0257) 2 38 60
0985096084

Пн. – Пт. 8.00 – 19.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

11 Острозький р-н (03654) 2 22 27
(03654) 2 2772

Пн. – Пт. 9.00 – 18.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

12 Млинівський р-н (03659) 6 35 92

Пн. – Пт. 9.00 – 17.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

13 Радивилівський р-н (03633) 4 31 60

Пн. – Чт. 8.00 – 17.15
Пт. з 8.00 – 16.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя
Пн. – Пт. 9.00 – 18.00

14 Рівненський р-н (0362) 26 68 47 Обідня перерва:  
13.00 – 14.00

Вихідні: субота-неділя

15 Рокитнівський р-н (363) 2 18 51
(0363) 2 29 40

Пн. – Чт. 8.00 – 17.15
Пт. 8.00 – 16.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

16 Сарненський р-н (03655) 3 43 27

Пн. – Пт. 8.00 – 17.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

17 м. Дубно (03656) 3 22 00
(03656) 3 23 81

Пн. – Чт. 8.00 – 17.15
Пт. 8.00 – 16.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

18 м. Вараш (03636) 2 46 78
(03636) 3 13 51

Пн. – Пт. 8.00 – 17.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

19 м. Острог (03654) 2 00 37

Пн. – Чт. 8.00 – 17.15
Пт. 8.00 – 16.00
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

20 м. Рівне
(0362) 26 67 12
(0362) 63 38 96
(0362) 26 36 58

Пн. – Пт.8.00 – 17.15
Обідня перерва:  

13.00 – 14.00
Вихідні: субота-неділя

Сумська область
Обласна гаряча  
телефонна лінія (0542) 77-92-09 Пн-чт з 8.00- 17.00;  

пт з 8.00-16.00
Тернопільська область

1

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Бережанської 
міської ради

(03548)21333; 
0972604722

Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

2

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Бережансько-
го району

0971694646 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

3

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Бучацького  
району

0974584066 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

4

Козівський територіаль-
ний центр
соціального обслугову-
вання (надання
соціальних послуг)

(03547)22261 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

5

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Гусятинського 
району

(03557)21355 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

6

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Заліщицького 
району

(0965914549) Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

7

Збаразький районний  
комунальний
територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг)

0965424533 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

8

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Зборівської
райдержадміністрації

0989681645 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

9

Комунальна установа 
„Центр надання
соціальних послуг  
«Зборівської
міської ради»

0969680554 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

10

Кременецький територі-
альний центр
соціального обслугову-
вання (надання
соціальних послуг)  
Кременецької
районної ради

0679644368 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

11

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Лановецького 
району

(03549)21856 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

12

Монастириський  
районний
територіальний центр  
соціального
обслуговування

(03555)22151 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

13

Комунальний заклад  
«Територіальний
центр надання соціаль-
них послуг
Підволочиської селищ-
ної ради»

(03543)21052 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

14

Комунальна  
установа  Центр надання
соціальних послуг»  
Підволочиської
районної ради
0979009271

0979009271 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

15

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних
послуг) Підгаєцького  
району
0971593186

0971593186 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

16

Територіальний центр  
надання
соціальних послуг  
Теребовлянської
міської ради

0971593186 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

17

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тер-
нопільського району

(0352) 537906 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

18

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних послуг) Чорт-
ківського району

(03552)20260 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

19

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) 
м.Чорткова

0683350570 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

20

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних послуг)  
Шумського району

0355822508 Понеділок-П’ятниця
08.00-17.15

21

Тернопільський міський
територіальний центр  
соціального
обслуговування населен-
ня (надання соціальних 
послуг)

0675305906;
0675305940

22

Комунальна установа 
Мельнице-Подільської 
селищної ради 0961371911;
«Мельнице-Подільський
територіальний центр на-
дання соціальних послуг 
та реабілітації»

03541242

23

Скалатський  
територіальний центр
соціального обслугову-
вання (надання
соціальних послуг)

0989966747

24

Комунальна установа 
«Центр надання
соціальних послуг»  
Шумської міської
ради

0675976915

25

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних послуг) Бай-
ковецької сільської ради
Тернопільського району

(0352)296413

26

Територіальний центр  
соціального
обслуговування (надання 
соціальних послуг) Бор-
суківської сільської ради
Лановецького району

0966867790

27

Комунальна установа 
«Центр соціального  
обслуговування (надання
соціальних послуг)  
Золотниківської
сільської ради»  
Теребовлянського
району

0982653331

28

Комунальна установа 
«Центр надання
соціальних послуг»  
Вишнівецької
селищної ради Збаразь-
кого району

30

Центр надання соціаль-
них послуг
Новосільської сільської 
ради Підволочиського 
району

0965050994

Харківська область

1 Балаклійський (05749) 52230

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

2 Барвінківський (05757) 41236
(05757) 42217

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

3 Близнюківський 0575451355
0575452115

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

4 Богодухівський (05758) 3 30 32

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

5 Борівський
(05759) 6-11-28,
(05759) 6-12-49,
(05759) 6-66-03

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

6 Валківський (05753) 5 15 92

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

7 Великобурлуцький (05752) 5 47 67

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

8 Вовчанський (05741)4-70-71,
0983897242

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

9 Зміївський (05747)33423

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

10 Дворічанський (05750) 76387

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

11 Дергачівський (05763) 3 10 06

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

12 Зачепилівський (05761)51697 
(05761)51686

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні
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13 Золочівська ОТГ 0576450203

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

14 Ізюмський (05743)31165

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

15 Кегичівський 0575531257
0575531780

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

16 Красноградський (05744) 71810

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

17 Краснокутський (05756) 3-16-60

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

18 Куп’янський (05742) 51516
(05742) 55290

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

19 Лозівський (05745)26239

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

20 Нововодолазький (05740) 42611
Пн.-чт. 8.00-17.15

Пт. 8.00-16.00
Перерва 12.00-13.00

Сб. нд. - вихідні

21 Первомайський 05748 3 32 06

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

22 Сахновщинський 0576231285

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

23 Чугуївський (05746) 22454

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

24 Харківський
52-71-40
721-18-97
52-01-31

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. – вихідні

25 Шевченківський (05751) 57260
(05751) 57261

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

26 Печенізький (05765) 62214

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

27 Коломацька (05766) 56405

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

28 м. Ізюм
0574321387
+380953873849
+380667016163

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

29 м. Куп’янськ (05742) 53736

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

30 м. Лозова (05745) 5-16-50
Пн.-чт. 8.00-17.15

Пт. 8.00-16.00
Перерва 12.00-13.00

Сб. нд. - вихідні

31 м. Чугуїв (05746) 22631

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

32 м. Первомайський 0574834085

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

33 м. Люботин 741 13 75

Пн.-чт. 8.00-17.15
Пт. 8.00-16.00

Перерва 12.00-13.00
Сб. нд. - вихідні

Херсонська область

Хмельницька область
Обласна гаряча лінія (0800) 502 958 Пн-пт з 8.00-17.15

Черкаська область
1 м. Черкаси 0472-54-22-00 8.00 -17.18

2 м. Канів (04736)3-18-56
(04736)3-18-54

08:00-17:15
08:00-17:15

3 м. Умань 0677608574

Понеділок-четвер
8.00-17.15
П’ятниця

8.00-16.00

(04744) 3 72 92

Понеділок-четвер
8.00-17.15
П’ятниця

8.00-16.00

0975034159
(04744)36842

Понеділок-четвер
8.00-17.15
П’ятниця

8.00-16.00

4 м. Золотоноша (04737)5-38-52
0972553308

Пн.-пт 08.00–17.15
Пн.-пт 08.00–17.15

5 м. Ватутіне (04740) 6-29-13 8.00-17.15
6 Городищенський район (04734)2 08 80 08.00-17.00

7 Золотоніський район (04737)2-14-75
(04737)5-69-03

Пн. – чт. 8.00-17.15  
Пт. 8.00-16.00

8 Камянський район (04732) 6-15-75 щопонеділка

9 Канівський район (04736) 3-74-17
(04736) 3-24-66

Пн. – чт. 8.00-17.15  
Пт. 8.00-16.00

10 Корсунь-Шевченківський 
район (04735)2-07-55 8.00-17.00

11 Катеринопільський район (04742)3-02-89 8.00-17.00
12 Лисянський район (04749)6 24 43 8.00 -17.00
13 Маньківський район (04748) 6-11-56 звичайний

14 Смілянський район
(04733)2 09 19
(04733)2 00 60
06356922384

8.00-13.00,
14.00 - 17.00

15 Тальнівський район
(04731)
3-08-67
3-08-66

8.00 - 17.15

16 Уманський район (04744) 3 21 56
(04744) 3 45 71

Пн. – чт. 8.00-17.15  
Пт. 8.00-16.00

17 Христинівський район 0474560283, 
0969088410 8.00 - 17.15

18 Чигиринський район (04730)2-86-44 8.00-17.00
19 Шполянський район 0963528287 8.00-17.15

Чернівецька область

1 УПСЗН
Хотинської РДА (03731) 21817 08:00-17:00

2 УПСЗН Сокирянської РДА 0672963441 08:45-18:00

3 УПСЗН
м. Новодністрвськ (03741) 3-30-70 08:30-17:30

4 УПСЗН Путильської РДА 0976815984 08:00-17:00

5 УПСЗН
Глибоцької РДА (03734) 24405 08:00-17:00

6 УПСЗН Кельменець-
кої РДА (03732) 2 04 73 8.00 – 17.15

7 УПСЗН Заставнівської 
РДА (03737) 31333 08:00-17:00

8 УПСЗН Новоселиць-
кої РДА (03733) 50970 8:00-17:00

9 УПСЗН
Вижницької РДА (037230) 21772 8:00-17:00

10 УПСЗН
Кіцманської РДА (03736) 2-10-68 10.00- 19.00

11 УПСЗН
Герцаївської РДА (03740) 21210 10:00-19:00

12 УПСЗН
Сторожинецької РДА (03735) 21314 08:00-17:00

13 УСЗН Садгірського  
району м. Чернівці

0372 560009
0372 563085 8.30-17.00

14 УСЗН Першотравневого 
району м. Чернівці

0372 571548
0372 519752

08.30-12.30
13.00-17.00

15 УСЗН Шевченківського 
району м. Чернівці

0372 534352,
0372 516821,
0372 534196,
0372 567025,
0372 512542

08.30-17.00

Чернігівська область
1 Бахмацький (04635) 2-13-78 08:00-17:00
2 Бобровицький (04632) 2-53-40 08:00-17:00
3 Борзнянський (04653) 2-16-92 08:00-17:00
4 Варвинський (04636) 2-22-08 08:00-17:00
5 Городнянський (04645) 2-18-90 08:00-17:00
6 Ічнянський (04633)21483

(04633)21482 08:00-17:00

7 Козелецький (04646) 4-18-80 08:00-16:00
8 Коропський (04656) 2-11-70 08:00-17:00
9 Корюківський (04657) 2-17-03 08:00-17:00
10 Куликівський (04643) 2-16-80 08:00-17:00
11 Менський (04644) 3-14-74 08:00-17:00

12 Ніжинський (04631) 7-34-07
(04633) 7-15-87 08:00-17:00

13 Н.-Сіверський (04658) 2-32-58 08:00-17:00
14 Носівський (04642) 2-20 -71 08:00-17:00
15 Прилуцький (04637) 5- 36-58 08:00-17:00
16 Ріпкинський (04641) 2-15-80 08:00-17:00
17 Семенівський (04659) 2-17-59 08:00-17:00
18 Сосницький (04644) 2-16-77 08:00-17:00
19 Срібнянський (04639) 2-13-76 08:00-17:00

20 Талалаївський (04664) 2-15-54,
2-22-19, 2-22-33 08:00-17:00

21 Чернігівський (0462) 72-41-04 08:00-17:00
22 Сновський (04654) 2-13-65 08:00-17:00
23 м. Ніжин (04631) 7-34-33 08:00-17:00
24 м. Прилуки (04637) 7-10-17 08:00-17:00

25 Деснянський
(0462) 67-18-54
(0462) 67-03-28 08:00-17:00
(0462) 67-16-09

26 Новозаводський (0462) 677-122
(0462) 642-080 08:00-17:00

27 м Н.-Сіверський (04658) 3-17-84 08:00-17:00
м. Київ

1 Голосіївський район 257 01 34
235 00 40 9:00-17:00

2 Дарницький район 564-68-10
562-47-30 8.30-17.30

3 Деснянський район 515-99-62 10.00-19.00

4 Дніпровський район
542-66-09
542-66-60
542-66-61

9.00-18.00

5 Оболонський район 467 82 56,
411 97 75 9.00-18.00

6 Святошинський район 290 55 72 8.00-17.00

7 Солом’янський район 497-73-27
242-84-40 8.00-17.00

8 Печерський район 285-67-01 8.00-16.30

9 Подільський район 425-05-12
425-85-17 8.30-17.15

10 Шевченківський район 338 03 89
236 50 56 8:00-17:00

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення К. Зеленко  
Надзвичайним і Повноважним Послом 

України в Республіці Сингапур
Призначити ЗЕЛЕНКО Катерину Михайлівну Надзвичайним і Повноважним 

Послом України в Республіці Сингапур.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 листопада 2020 року
№ 498/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 листопада 2020 р. № 1101 
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи  
з реалізації Спільного морського порядку 
денного для Чорного моря і Стратегічної 

програми досліджень та інновацій  
для Чорного моря

Кабінет Міністрів України ПОСТаНОВЛяє:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з реалізації Спільного морського по-

рядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та іннова-
цій для Чорного моря у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з реалізації Спільно-
го морського порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми дослі-
джень та інновацій для Чорного моря, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада 2020 р. № 1101

СКЛаД 
міжвідомчої робочої групи з реалізації Спільного морського  
порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми 

досліджень та інновацій для Чорного моря

Заступник Міністра освіти і науки, голова міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, заступник голо-

ви міжвідомчої робочої групи
Генеральний директор директорату науки та інновацій Міністерства освіти і 

науки, секретар міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра фінансів
Заступник Голови Держрибагентства
Заступник Міністра оборони
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник генерального директора Урядового офісу координації європей-

ської та євроатлантичної інтеграції
Заступники голів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са-

моврядування
Представники наукових установ та закладів вищої освіти (за згодою)
Представники міжнародних та громадських організацій (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада 2020 р. № 1101

ПОЛОЖЕННя 
про міжвідомчу робочу групу з реалізації Спільного морського  

порядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми  
досліджень та інновацій для Чорного моря

1. Міжвідомча робоча група з питань реалізації Спільного морського поряд-
ку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інновацій 
для Чорного моря (далі — міжвідомча робоча група) є тимчасовим консульта-
тивно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і за-
конами України, а також указами Президента України та постановами Верховної 
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України і законів України, 
актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння органам виконавчої влади у реалізації Спільного морського по-

рядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та інно-
вацій для Чорного моря;

2) зміцнення інституційної взаємодії між Україною та Європейською Комісі-
єю у процесі імплементації документів з питань, які належать до її компетенції;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо оптимальних шляхів реалі-
зації державної політики за напрямами, визначеними у Спільному морському 
порядку денному для Чорного моря і Стратегічній програмі досліджень та ін-
новацій для Чорного моря.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та виявляє недоліки реалізації державної 

політики у зазначеній сфері;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
з питань, що належать до її компетенції;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покла-
дених на них завдань;

4) бере участь у підготовці пропозицій та рекомендацій до проектів норма-
тивно-правових актів;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї ро-
боти  рекомендації та пропозиції;

6) сприяє налагодженню співробітництва з Європейською Комісією, держа-
вами — учасницями Спільного морського порядку денного для Чорного мо-
ря і Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря, із заін-
тересованими міжнародними організаціями, програмами, фондами тощо у за-
значеній сфері.

5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних екс-
пертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань по-
стійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших за-
ходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, організаціями, установами.

7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів 
України.

8. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональ-
ний склад та вносить у разі потреби до нього зміни, виконує інші функції та 
повноваження, що випливають із покладених на міжвідомчу робочу групу за-
вдань.

9. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться у 
разі потреби, але не рідше двох разів на рік.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, а в разі його відсутнос-
ті — заступник голови.

Члени міжвідомчої робочої групи мають право ініціювати проведення поза-
чергового засідання.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої гру-
пи забезпечує її секретар.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на 
ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та ре-
комендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголо-
сувала більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої 
групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на за-
сіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підпису-
ється головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам між-
відомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Протоколи засідань міжвідомчої робочої групи публікуються на офіційно-
му веб-сайті МОН.

11. Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомен-
дації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 
протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реа-
лізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого 
вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Відповідальним за координацію питань щодо Спільного морського по-
рядку денного для Чорного моря і Стратегічної програми досліджень та іннова-
цій для Чорного моря є МОН.

МОН здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпе-
чення діяльності міжвідомчої робочої групи.

ДОКУМЕНТИ
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 11 листопада 2020 р. № 1104 

Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  
від 3 червня 2013 р. № 483  
і від 14 січня 2015 р. № 15

Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 «Про 

затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним када-
стром, іншими кадастрами та інформаційними системами» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2013 р., № 53, ст. 1934; 2020 р., № 21, ст. 787) і від 14 січня 2015 р. № 15 «Про 
Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру» (Офіційний ві-
сник України, 2015 р., № 7, ст. 164; 2016 р., № 61, ст. 2078) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом Українивід 31 березня 
2020 р. № 552–ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
умов обігу земель сільськогосподарського призначення».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2020 р. № 1104

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 3 червня 2013 р. № 483 і від 14 січня 2015 р. № 15

1. Додаток до Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним ка-
дастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483, доповнити пунктом 40 
такого змісту:

«40. Дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підпри-
ємців та громадських формувань.».

2. Пункт 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня  
2015 р. № 15, доповнити підпунктом 2511 такого змісту: 

«2511) подає до суду позов про конфіскацію земельної ділянки у випадках, визна-
чених законом;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 листопада 2020 р. № 1105 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України 

від 10 жовтня 2001 р. № 1306
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня2001 р. № 1306 «Про 

Правила дорожнього руху» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2008 
р., № 52, ст. 1740, № 75, ст. 2526; 2011 р., № 78, ст. 2881; 2013 р., № 14, ст. 505; 
2016 р., № 75, ст. 2521; 2017 р., № 27, ст. 778; 2018 р., № 57, ст. 1995; 2020 р., № 41,  
ст. 1340) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 11 листопада 2020 р. № 1105

ЗМІнИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 жовтня 2001 р. № 1306
1. В абзаці другому пункту 2 постанови після слова «навчальних» доповнити сло-

вом «(електронних)», а після слів «дорожнього руху» — словами «та підвищення 
кваліфікації водіїв транспортних засобів».

2. У Правилах дорожнього руху, затверджених зазначеною постановою: 
1) у підпункті «г» пункту 2.1 слова «спеціальних правил» замінити словами «спе-

ціальних правил, що визначаються Європейською Угодою про міжнародне дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів (далі — спеціальні правила)»;

2) у підпункті «в» пункту 2.3 слова «Дозволяється не пристібатися особі, яка на-
вчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям і паса-
жирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких заважають користування реме-
нями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів 
і таксі» замінити словами «Дозволяється не пристібатися в населених пунктах воді-
ям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють ко-
ристування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних тран-
спортних засобів»;

3) у пункті 2.13:
абзац восьмий після слова «мотоцикли» доповнити словами «, у тому числі з бо-

ковим причепом,»;
в абзаці дев’ятому слова «мотоцикли з боковим причепом,» виключити;
4) у пункті 4.4 слова «повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньо-

му одязі світлоповертальні елементи» замінити словами «повинні використовувати 
світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який 
має світлоповертальні елементи»;

5) у пункті 4.15 слово «подати» замінити словом «надати»;
6) у підпункті «б» пункту 5.2 слова «обладнаному ременями безпеки, бути при-

стебнутими» замінити словами «користуватися засобами пасивної безпеки (підго-
ловниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією)», а слова 
«заважають користуватися» — словами «унеможливлюють користування»;

7) у пункті 5.4 слово «подати» замінити словом «надати»;
8) пункт 17.1 після слів «(крім таксі» доповнити словами «та велосипедистів»;
9) пункт 22.6 після слів «задніми габаритними ліхтарями та встановленими» допо-

внити словами «у випадках, визначених спеціальними правилами,»; 
10) пункт 24.1 після слів «медичних протипоказань» доповнити словами «, що під-

тверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка»; 
11) у другому реченні пункту 24.8 слова «Автомобілі, які систематично використо-

вуються для навчання» замінити словами «Транспортні засоби (за винятком автобу-
сів), які використовуються для навчання,»;

12) абзац четвертий пункту 30.2 викласти в такій редакції:
«Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення но-

мерних знаків, крім випадку закріплення заднього номерного знака на додатковому 
обладнанні, що призначене для тимчасового перевезення багажу або вантажу, нано-
сити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чисті і достат-
ньо освітлені.»;

13) у підпункті «д» пункту 30.3 слова «Інформаційна таблиця небезпечного ван-
тажу» замінити словами «Табличка оранжевого кольору», а слова «виду небезпеки 
і небезпечної речовини» — словами «небезпеки і небезпечного вантажу, якщо та-
кі вимагаються,»;

14) у пункті 30.7 слова «не передбачені підприємством-виробником або» виклю-
чити, а цифри «3849-99» замінити цифрами «3849:2018»; 

15) пункт 1 примітки підпункту «є» пункту 31.4.7 викласти в такій редакції:
«1. Тип, марка, місця встановлення вогнегасників, якими обладнуються тран-

спортні засоби з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що пере-
возять небезпечні вантажі, визначаються спеціальними правилами.»;

16) у розділі 33 «Дорожні знаки»:
абзац перший пункту 1.40 викласти в такій редакції:
«1.40 «Зміна покриття». Ділянка дороги, на якій змінюється вид покриття.»;
пункти 3.12—3.14 викласти в такій редакції:
«3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, забороне-

но». Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком «Табличка 
оранжевого кольору», що перевозять небезпечні вантажі.

3.13 «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті ванта-
жі, заборонено». Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком 
«Табличка оранжевого кольору», що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі.

3.14 «Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють во-
ду, заборонено». Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком 
«Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні для водних ресурсів на-
вколишнього середовища речовини.»;

у пунктах 4.18.1—4.18.3 слова «з розпізнавальним знаком «Знак небезпеки» за-
мінити словами «з розпізнавальними знаками «Знак небезпеки» та «Табличка оран-
жевого кольору»;   

пункт 5.8 викласти в такій редакції:

«5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів». Дорога, на 
якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за вста-
новленим маршрутом та велосипедистів.»;

пункт 5.11 викласти в такій редакції:
«5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів». Смуга призначена для 

руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, та вело-
сипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку тран-
спортних засобів.

Дія знака поширюється на смугу руху, над якою він установлений. Якщо знак уста-
новлений праворуч від дороги, його дія поширюється на праву смугу руху.

Водію, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних 
засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, дозволено ви-
конувати поворот із цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї 
під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю про-
їзної частини.»;

пункти 7.5.1—7.5.8 після слів і цифр «масою до 3,5 т» доповнити цифрами і сло-
вами «, 7.5.8 — на транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Табличка оранже-
вого кольору», що перевозять небезпечні вантажі».

3. У додатках до Правил дорожнього руху:
1) у додатку 1:
у підрозділі 1»Попереджувальні знаки»:
попереджувальний знак 1.40 «Кінець дороги з удосконаленим покриттям» замі-

нити таким знаком:
«

1.40
Зміна покриття»;

у підрозділі 3 «Заборонні знаки»:
під заборонним знаком 3.13 слова «Рух транспортних засобів, що перевозять ви-

бухівку, заборонено» замінити словами «Рух транспортних засобів, що перевозять 
вибухові та легкозаймисті вантажі, заборонено»; 

 у підрозділі 7 «Таблички до дорожніх знаків»:
табличку 7.5.8 до дорожнього знака замінити такою табличкою:
«

7.5.8»;

2) у додатку 4 розпізнавальний знак «Інформаційна таблиця небезпечного ванта-
жу» замінити таким знаком:

«

Табличка оранжевого кольору».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 листопада 2020 р. № 1106 
Київ

Про внесення зміни у додаток 3  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 жовтня 2018 р. № 871
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести зміну у додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 

2018 р. № 871 «Про затвердження переліку баз олімпійської та паралімпійської під-
готовки, об’єкти нежитлової нерухомості яких не є об’єктом оподаткування, перелі-
ку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати зе-
мельного податку, та переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 
підготовки, розмір орендної плати за земельні ділянки яких не може перевищува-
ти 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки» (Офіційний вісник України, 2018 р., 
№ 86, ст. 2843), доповнивши його після розділу «Запорізька область» розділом та-
кого змісту:

«Одеська область
02942373 Стадіон «Динамо» Одеської об-

ласної організації фізкультурно-
спортивного товариства «Дина-
мо»,  м. Одеса

94.99 м. Одеса,  
Французький 
бульвар, 27

2,7717

02942373 Спортивний комплекс «Динамо 
Одеської обласної організації фіз-
культурно-спортивного товариства 
«Динамо», м. Одеса

94.99 м. Одеса, 
пров. Мукачів-

ський, 4а

0,5822».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 листопада 2020 р. № 1107 
Київ

Про внесення зміни у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 26 квітня 2017 р. № 329
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести зміну у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2017 р. № 329 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалі-
зації норм міжнародного гуманітарного права в Україні» (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 43, ст. 1331), доповнивши його після позиції 

«Заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (за зго-
дою)»

такими позиціями:
«Заступник голови Херсонської облдержадміністрації
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим (за зго-

дою)».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 жовтня 2020 р. № 1108 
Київ

Про внесення змін до Порядку реалізації 
програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення у 2020 році

З метою удосконалення реалізації програми медичних гарантій у 2020 році, а та-
кож підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медич-
них гарантій Кабінет Міністрів України Постановляє:

1. Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуго-
вування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гаран-
тій медичного обслуговування населення у 2020 році» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 18, ст. 688, № 38, ст. 1242, № 84, ст. 2696), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 жов-
тня 2020 р., крім пунктів 3—5 змін, затверджених цією постановою, які застосову-
ються з 1 листопада 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 29 жовтня 2020 р. № 1108

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку реалізації програми державних  

гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році
1. Пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:
«Укладення договору про внесення змін до договору, пов’язаних із зміною запла-

нованої вартості медичних послуг та/або граничної суми оплати на наступні місяці, до 
якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 27—29 розділу ІІ цього 
Порядку, здійснюється у разі відсутності залишку коштів у межах запланованої вар-
тості медичних послуг згідно з діючим договором, достатнього для здійснення по-
вної оплати фактичної вартості медичних послуг за відповідний місяць.».

2. Пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, зазначених у главах 15—20 та 

22—26 розділу II цього Порядку, що виявлено за результатами аналізу інформації 
про обсяг фактично наданих медичних послуг за попередні шість місяців дії догово-
ру, внесеної до електронної системи охорони здоров’я, порівняно із запланованими 
у договорі обсягами медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення змін до 
договору в порядку, передбаченому договором. Обсяг скоригованої вартості медич-
них послуг визначається виходячи з розрахунку запланованої кількості послуг у на-
ступному періоді на рівні максимального місячного обсягу фактично наданих послуг 
протягом зазначеного періоду. Перерахунок проводиться в межах суми бюджетних 
асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бю-
джетний період. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигну-
вань, передбачених для кожного пакета медичних послуг, обсяг скоригованої вартос-
ті медичних послуг визначається пропорційно до суми бюджетних асигнувань за та-
ким пакетом медичних послуг.».

3. Доповнити Порядок пунктом 172 такого змісту:
«172. Відбір зразків та лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, або підозрою на неї під час са-
мостійного звернення пацієнта до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 
здійснюється незалежно від наявності у пацієнта поданої декларації про вибір лікаря, 
який надає первинну медичну допомогу.

Надавачі медичних послуг, які надають первинну медичну допомогу, мають в 
обов’язковому порядку вести всі електронні записи щодо пацієнтів з підозрою або 
підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2.».

4. Пункт 19 викласти в такій редакції:
«19. Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги встанов-

люється як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав 
декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та становить:

600,48 гривні на рік — протягом періоду з 1 січня до 31 жовтня 2020 року;
651,6 гривні на рік — протягом періоду з 1 листопада до 31 грудня 2020 року.».
5. Абзац шостий пункту 1163 викласти в такій редакції:
«Т — кількість команд, що включають лікарів-анестезіологів та/або лікарів-анес-

тезіологів дитячих, лікарів-інфекціоністів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеці-
альностей, а також середній, молодший медичний та інший персонал, який не залу-
чений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій (далі — 
медичні команди) та залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою рес-
піраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на дату 
подання надавачем заяви. Після початку надання медичних послуг членом медичної 
команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спри-
чинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути за-
лучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієн-
там, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коро-
навірусом SARS-CoV-2. Якщо в закладі охорони здоров’я створено щонайменше чо-
тири команди (анестезіологічні), до складу яких залучено лікаря-анестезіолога та/
або лікаря-анестезіолога дитячого, допускається створення додаткових команд (не-
анестезіологічних), які формуються з трьох лікарів за спеціальностями «Внутрішні 
хвороби» та/або «Хірургія», та/або «Педіатрія», та/або лікарів-інтернів (під керівни-
цтвом лікаря відповідної команди, призначеного керівником такого лікаря-інтерна на 
базі стажування), а також дев’яти осіб середнього та молодшого медичного персона-
лу, але у кількості не більше ніж одна неанестезіологічна команда на одну анестезі-
ологічну. Створення кожної нової неанестезіологічної команди допускається за умо-
ви, що навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 
і більше пацієнтів;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1405-р 
Київ

 Про визначення державного підприємства  
«Медичні закупівлі України» 

централізованою закупівельною 
організацією 

Визначити державне підприємство «Медичні закупівлі України» централізованою 
закупівельною організацією. 

Зазначена централізована закупівельна організація проводить тендери та заку-
півлі за рамковими угодами лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медич-
них виробів та спеціалізованого санітарного транспорту в інтересах Міністерства охо-
рони здоров’я згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» за рахунок коштів 
державного бюджету в межах бюджетних програм, визначених Міністерством охо-
рони здоров’я.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1406-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну  
посаду першого заступника Голови 
Державної служби України з питань 

безпечності харчових  
продуктів та захисту споживачів 

Погодитися з пропозицією Міністра економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду пер-
шого заступника Голови Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів шляхом укладення контракту про проходження дер-
жавної служби.

Визначити Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Пе-
трашка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому по-
рядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 9 жовтня 2020 р. № 1109 

Київ

Деякі питання об’єктів критичної 
інфраструктури

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про основні засади забез-
печення кібербезпеки України» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити такі, що додаються:
Порядок віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури; 
перелік секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держа-

ви;
Методику категоризації об’єктів критичної інфраструктури.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 1109

ПОРЯДОК 
віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури

1. Цей Порядок визначає механізм віднесення об’єктів до об’єктів критичної 
інфраструктури та їх категоризації.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
безпека об’єкта критичної інфраструктури — стан захищеності об’єкта критич-

ної інфраструктури, за якого забезпечується функціональність і безперервність 
його роботи та/або можливість надання ним основних послуг;

власник та/або керівник об’єкта критичної інфраструктури (далі — опера-
тор основних послуг) — державний орган, підприємство, установа, організація 
будь-якої форми власності, юридична та/або фізична особа, якому/якій на пра-
вах власності, оренди або на інших законних підставах належить об’єкт критичної 
інфраструктури або який/яка відповідає за його поточне функціонування;

життєво важливі послуги та функції (далі — основні послуги) — послуги, які 
надаються, та функції, що виконуються, операторами основних послуг, збої та 
переривання у наданні (виконанні) яких призводять до негативних наслідків для 
населення, суспільства, соціально-економічного стану та національної безпеки і 
оборони України; 

захист об’єктів критичної інфраструктури — організаційні, нормативно-пра-
вові, інженерно-технічні та інші заходи, спрямовані на забезпечення безпеки 
об’єктів критичної інфраструктури;

ідентифікація об’єкта критичної інфраструктури — процедура віднесення 
об’єкта інфраструктури до об’єктів критичної інфраструктури;

категоризація об’єктів критичної інфраструктури — процедура віднесення 
об’єктів критичної інфраструктури до певної категорії критичності; 

категорія критичності об’єкта критичної інфраструктури — ступінь важливос-
ті об’єкта критичної інфраструктури, класифікована залежно від його впливу на 
надання основних послуг;

кризова ситуація — порушення або загроза порушення штатного режиму 
функціонування критичної інфраструктури чи окремого її об’єкта, реагування на 
яке потребує залучення додаткових сил і ресурсів; 

критична інфраструктура — сукупність об’єктів критичної інфраструктури;
сектор (підсектор) критичної інфраструктури — сукупність об’єктів критичної 

інфраструктури, які належать до одного сектору (підсектору) економіки та/або 
мають спільну функціональну спрямованість; 

уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор (підсектор) 
критичної інфраструктури (далі — уповноважений орган), — центральний орган 
виконавчої влади, інший державний орган, який забезпечує формування та/або 
реалізацію державної політики в одній чи кількох сферах;

час відновлення — час, необхідний для відновлення функціонування об’єкта 
критичної інфраструктури, в частині надання основних послуг, у штатному ре-
жимі після виникнення кризової ситуації, пошкодження або знищення об’єкта.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про осно-
вні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про телебачення і радіомовлен-
ня», «Про телекомунікації».

3. Встановлюються такі категорії критичності об’єктів критичної інфраструк-
тури:

I категорія критичності — особливо важливі об’єкти, які мають загальнодер-
жавне значення, значний вплив на інші об’єкти критичної інфраструктури та по-
рушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації націо-
нального значення;

II категорія критичності — життєво важливі об’єкти, порушення функціону-
вання яких призведе до виникнення кризової ситуації регіонального значення;

III категорія критичності — важливі об’єкти, порушення функціонування яких 
призведе до виникнення кризової ситуації місцевого значення;

IV категорія критичності — необхідні об’єкти, порушення функціонування яких 
призведе до виникнення кризової ситуації локального значення.

4. Уповноважені органи, використовуючи перелік секторів (підсекторів), осно-
вних послуг критичної інфраструктури, ідентифікують об’єкти критичної інфра-
структури своїх секторів (підсекторів) критичної інфраструктури.

5. Уповноважені органи разом з операторами основних послуг здійснюють ка-
тегоризацію об’єктів критичної інфраструктури своїх секторів (підсекторів) кри-
тичної інфраструктури відповідно до Методики категоризації об’єктів критичної 
інфраструктури.

6. Відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що віднесені до І, ІІ ІІІ та 
ІV категорій критичності, вносяться уповноваженими органами до секторальних 
переліків об’єктів критичної інфраструктури, які ними формуються та ведуться.

7. Уповноважені органи складають зведені переліки всіх об’єктів критичної 
інфраструктури своїх секторів (підсекторів) критичної інфраструктури, що відне-
сені до І та ІІ категорії критичності, та надають їх уповноваженому органу з пи-
тань захисту критичної інфраструктури для формування національного переліку 
об’єктів критичної інфраструктури. 

Уповноважені органи подають оновлені відомості про об’єкти критичної інф-
раструктури свого сектору (підсектору) критичної інфраструктури до національ-
ного переліку об’єктів критичної інфраструктури кожні два роки та протягом од-
ного місяця у разі:

зміни власника або назви об’єкта критичної інфраструктури;
зміни категорії об’єкта критичної інфраструктури;
ліквідації об’єкта критичної інфраструктури.
8. Відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що містяться у націо-

нальному переліку об’єктів критичної інфраструктури та секторальних переліках 
об’єктів критичної інфраструктури, є інформацією з обмеженим доступом, за-
хист якої забезпечується відповідно до вимог законодавства у сфері захисту ін-
формації.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 жовтня 2020 р. № 1109
ПЕРЕЛІК  

секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави 

Уповноважений  
орган державної 

влади, відповідаль-
ний за сектор (під-
сектор) критичної 
інфраструктури

Сектор Підсектор

Тип основної послуги

Міненерго паливно-
енергетич-
ний сектор

електрое-
нергетика

виробництво електричної енергії
забезпечення функціонування рин-
ку електричної енергії, організація 
купівлі-продажу електричної енер-
гії на ринку
управління системами передачі та 
енергопостачання 
розподіл електричної енергії

нафтова 
промисло-
вість

видобуток нафти
передача (транзит) нафти та нафто-
продуктів
очищення, переробка та оброб-
ка нафти
експлуатація нафтопроводів
зберігання та постачання нафти та 
нафтопродуктів 

газова про-
мисловість

видобуток газу
переробка та очищення газу
передача (транзит) газу 
розподіл газу
експлуатація газотранспортної сис-
теми
зберігання природного газу

забезпечення роботи систем зрі-
дження природного газу

ядерна енер-
гетика

виробництво електричної енергії на 
атомних станціях
експлуатація атомних станцій
виробництво, переробка та зберіган-
ня ядерного палива 
поводження з радіоактивними від-
ходами та захоронення радіоактив-
них відходів

Мінцифри інформа-
ційний сек-
тор

інформа-
ційні техно-
логії

надання хмарних послуг, у тому чис-
лі зберігання та обробки даних у цен-
трах обробки даних та/або хмарних 
сховищах, здійснення хмарних об-
числень
забезпечення функціонування сис-
тем електронного урядування
надання електронних довірчих послуг
забезпечення функціонування сис-
тем електронної ідентифікації 
надання послуг з обслуговування та 
технічної експлуатації багатоканаль-
ної телемережі без права надання 
програмної (інформаційної) послуги 
в трьох та більше областях країни
розповсюдження ефірного цифро-
вого наземного мовлення з викорис-
танням радіочастотного ресурсу  в 
трьох та більше областях країни

телекомуні-
кації

забезпечення функціонування точок 
обміну Інтернет-трафіком (IXP)
адміністрування адресного просто-
ру українського сегмента Інтернету, у 
тому числі надання послуг з підтрим-
ки та адміністрування систем домен-
них імен (DNS) в Інтернеті
адміністрування та ведення реєстрів 
доменних імен верхнього рівня в Ін-
тернеті, у тому числі домену.UA

Мінрегіон систе-
ми життє-
забезпе-
чення

комунальні 
послуги

постачання теплової енергії 

постачання гарячої води 

централізоване водопостачання 
централізоване водовідведення
поводження з побутовими відходами

Мінекономіки харчова 
промис-
ловість та 
агропро-
мисловий 
комплекс

виробництво та переробка сільсько-
господарської та/або харчової про-
дукції
експлуатація великих зрошувальних 
систем, каналів
забезпечення зберігання запасів дер-
жавного матеріального резерву

МОЗ охорона 
здоров’я

надання екстреної медичної допо-
моги
надання послуг стаціонарного та ам-
булаторного лікування та інших ме-
дичних послуг
виробництво, закупівля та постачан-
ня фармацевтичних препаратів, ліків, 
вакцин, крові та інших медикаментів і 
медичного обладнання
контроль за інфекційними захворю-
ваннями та/або епідеміями

НСЗУ охорона 
здоров’я

функціонування електронної системи 
охорони здоров’я

НКЦПФР фінансовий 
сектор

забезпечення функціонування фон-
дового ринку

Мінінфраструктури транспорт і 
пошта

авіаційний  
транспорт 

управління повітряним рухом

авіаперевезення (робота авіаційного 
транспорту)
забезпечення роботи аеропортів та 
допоміжного обладнання, що розта-
шоване в аеропортах

автомобіль-
ний та місь-
кий тран-
спорт

автобусні перевезення (міжміські, 
міжнародні)
міські перевезення  (автобуси, трам-
ваї, тролейбуси, метро)
технічне обслуговування транспорт-
ної інфраструктури (доріг, мостів, 
тунелів, 
шляхопроводів)
служби контролю трафіку
функціонування інтелектуальних 
транспортних систем (управління ру-
хом, мобільністю, взаємодія з інши-
ми видами транспорту)

залізничний 
транспорт

пасажирські залізничні перевезення
вантажні залізничні перевезення
експлуатація та технічне обслугову-
вання залізниці
забезпечення роботи вокзалів та вуз-
лових станцій

морський 
та річковий 
транспорт

контроль і управління судноплав-
ством
операції на внутрішньому, морському 
або прибережному пасажирському та 
вантажному транспорті
функціонування керуючих органів 
портів або суб’єктів експлуатації пор-
тового обладнання
експлуатація та обслуговування інф-
раструктури (каналів, дамб, фарва-
терів тощо)

поштовий 
зв’язок

надання послуг поштового зв’язку

Мінстратегпром промисло-
вість

хімічна про-
мисловість

виробництво промислового газу

виробництво добрив або азотис-
тих сполук
виробництво пестицидів або інших 
агрохімічних продуктів
виробництво вибухових речовин
виробництво основних органічних  
хімічних речовин
виробництво основних неорганіч-
них речовин

металургій-
на промис-
ловість

гірничо-металургійний комплекс (ме-
талургійне виробництво та добування 
залізних руд)
виробництво коксу та коксопродуктів

оборонна 
промисло-
вість

розробка, виробництво, модерніза-
ція і утилізація продукції військового 
призначення (оборонно-промисло-
вий комплекс)

космічна 
промисло-
вість

виробництво та постачання косміч-
ної техніки

авіаційна 
промисло-
вість

виробництво та постачання продукції 
авіаційної промисловості

суднобудів-
на промис-
ловість

суднобудування та постачання  
продукції суднобудування

МВС цивільний 
захист на-
селення та 
територій

система екстреної допомоги насе-
ленню за єдиним телефонним но-
мером 112
аварійне і екстрене оповіщення на-
селення, ліквідація і аварійне віднов-
лення, організація і координація по-
рятунку жителів і майна

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 жовтня 2020 р. № 1109

МЕТОДИКА  
категоризації об’єктів критичної інфраструктури

1. Ця Методика визначає механізм та критерії віднесення об’єкта критичної інфраструк-
тури до однієї з категорій критичності.

2.  Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення:
безпека об’єкта критичної інфраструктури — стан захищеності об’єкта критичної інфра-

структури, за якого забезпечується функціональність і безперервність його роботи та/або 
можливість надання ним основних послуг;

власник та/або керівник об’єкта критичної інфраструктури (далі — оператор основних 
послуг) — державний орган, підприємство, установа, організація будь-якої форми влас-
ності, юридична та/або фізична особа, якому/якій на правах власності, оренди або на інших 
законних підставах належить об’єкт критичної інфраструктури або який/яка відповідає за 
його поточне функціонування;

життєво важливі послуги та функції (далі — основні послуги) — послуги, які надаються, 
та функції, що виконуються, операторами основних послуг, збої та переривання у наданні 
(виконанні) яких призводять до негативних наслідків для населення, суспільства, соціаль-
но-економічного стану та національної безпеки і оборони України; 

захист об’єктів критичної інфраструктури — організаційні, нормативно-правові, інже-
нерно-технічні та інші заходи, спрямовані на забезпечення безпеки об’єктів критичної інф-
раструктури;

ідентифікація об’єкта критичної інфраструктури — процедура віднесення об’єкта інфра-
структури до об’єктів критичної інфраструктури;

категоризація об’єктів критичної інфраструктури — процедура віднесення об’єктів кри-
тичної інфраструктури до певної категорії критичності; 

категорія критичності об’єкта критичної інфраструктури — ступінь важливості об’єкта 
критичної інфраструктури, класифікована залежно від його впливу на надання основних 
послуг;

кризова ситуація — порушення або загроза порушення штатного режиму функціону-
вання критичної інфраструктури чи окремого її об’єкта, реагування на яке потребує залу-
чення додаткових сил і ресурсів;

критична інфраструктура — сукупність об’єктів критичної інфраструктури;
сектор (підсектор) критичної інфраструктури — сукупність об’єктів критичної інфра-

структури, які належать до одного сектору (підсектору) економіки та/або мають спільну 
функціональну спрямованість; 

уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор (підсектор) критич-
ної інфраструктури (далі — уповноважений орган), — центральний орган виконавчої вла-
ди, інший державний орган, який забезпечує формування та/або реалізацію державної по-
літики в одній чи кількох сферах;

час відновлення — час, необхідний для відновлення функціонування об’єкта критичної 
інфраструктури, в частині надання основних послуг, у штатному режимі після виникнення 
кризової ситуації, пошкодження або знищення об’єкта.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про основні за-
сади забезпечення кібербезпеки України», «Про телебачення і радіомовлення», «Про те-
лекомунікації».

3. Категорія критичності об’єкта критичної інфраструктури визначається на основі ана-
лізу рівня негативного впливу, якого особа, суспільство, навколишнє природне середови-
ще, економіка, національна безпека та обороноздатність країни можуть зазнати внаслідок 
порушення або припинення функціонування об’єкта інфраструктури відповідно до критері-
їв, зазначених у додатках 1 і 2. 

4. Категорія об’єкта критичної інфраструктури визначається за такою процедурою:
1) уповноважений орган ідентифікує всі об’єкти критичної інфраструктури свого секто-

ру (підсектору) критичної інфраструктури згідно з Порядком віднесення об’єктів до об’єктів 
критичної інфраструктури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жов-
тня 2020 р. № 1109;

2) уповноважений орган відповідно до Порядку віднесення об’єктів до об’єктів критич-
ної інфраструктури для кожного об’єкта свого сектору (підсектору) критичної інфраструк-
тури визначає, які основні послуги надає цей об’єкт;

3) уповноважений орган разом з оператором основних послуг проводить оцінку кри-
тичності об’єкта критичної інфраструктури, використовуючи секторальні та міжсектораль-
ні критерії визначення рівня негативного впливу, наведені у додатках 1 і 2, які враховують:

рівень негативного впливу на надання основних послуг у разі знищення, пошкодження 
або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури; 

соціальну значущість об’єкта критичної інфраструктури; 
суспільну значущість об’єкта критичної інфраструктури; 
економічну значущість об’єкта критичної інфраструктури;
наявність взаємозв’язків між об’єктами критичної інфраструктури; 
значущість об’єкта критичної інфраструктури для забезпечення національної безпеки та 

обороноздатності країни;
4) під час заповнення форми додатка 1 обирається рівень негативного впливу в рамках 

сектору або підсектору об’єкта критичної інфраструктури та у графі «Оцінка РКi» вистав-
ляється бал, який відповідає рівню негативного впливу, опис якого характеризує наслід-
ки, які можуть настати у разі порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури;

5) під час заповнення форми додатка 2 обирається рівень негативного впливу за кож-
ним критерієм, наведеним у формі, та у графі «Оцінка РКi» виставляється бал, який відпо-
відає рівню негативного впливу, опис якого характеризує наслідки, які можуть настати у ра-
зі порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури;

6) підсумовуються всі бали, що були отримані під час оцінки об’єкта критичної інфра-
структури згідно з формами, наведеними в додатках 1 і 2;

7) розраховується узагальнена нормована оцінка рівня критичності за такою формулою:

де  — узагальнена нормована оцінка рівня критичності об’єкта критичної інф-
раструктури;

— сума балів, які отримав об’єкт критичної інфраструктури за всіма критерія-
ми критичності (додатки 1 і 2);

— максимальна можлива сума балів (розраховується виходячи з того, що 
об’єкт отримує максимальні бали за всіма критеріями оцінки рівня негативного впливу).

Примітка. У цій Методиці залежно від сектору використовується 17 або 18 критеріїв. То-
му для об’єктів критичної інфраструктури, що належать до секторів критичної інфраструк-
тури за пунктами 1, 3—7 додатка 1, максимальна можлива сума балів буде дорівнювати 

= 18 х 4 = 72 балів, для об’єктів критичної інфраструктури, що належать до сек-
торів за пунктами 2, 8—13 додатка 1, максимальна можлива сума балів буде дорівнювати 

= 17 х 4 = 68 балів.
8) рішення щодо категорії критичності об’єкта критичної інфраструктури приймається 

на основі узагальненої нормованої оцінки рівня критичності об’єкта критичної інфраструк-
тури відповідно до такого правила:

I категорія критичності, якщо 0,8 <  ≤ 1;
ІІ категорія критичності, якщо 0,63 <   ≤ 0,8;
ІІІ категорія критичності, якщо 0,37 <  ≤ 0,63;
ІV категорія критичності, якщо 0,2 <  ≤  0,37;
об’єкт не є критичним, якщо  ≤ 0,2;
9) відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що віднесені до об’єктів І та ІІ кате-

горії критичності, уповноважений орган надає уповноваженому органу у сфері захисту кри-
тичної інфраструктури для формування національного переліку об’єктів критичної інфра-
структури;

10) відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що віднесені до об’єктів І, ІІ ІІІ та 
ІV категорій критичності, вносяться до секторального переліку об’єктів критичної інфра-
структури, який формується та ведеться уповноваженим органом у відповідному секто-
рі (підсекторі).

5. Методичні рекомендації щодо категоризації об’єкта критичної інфраструктури затвер-
джує Адміністрація Держспецзв’язку.
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ДОКУМЕНТИ
Додаток 1  

до Методики
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ  

негативного впливу на надання основних послуг у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта  
критичної інфраструктури (секторальні критерії)

Сектор/підсектор
Фактор  

негативного впли-
ву в секторі/під-

секторі

Рівень негативно-
го впливу:  

катастрофічні  
наслідки (4 бали)

Рівень негативного 
впливу: критичні 
наслідки (3 бали)

Рівень негатив-
ного впливу:  

значні наслідки 
(2 бал)

Рівень негатив-
ного впливу: 

незначні наслід-
ки (1 бал)

Оцінка  

1. Послуги, що надають-
ся підсектором елек-
троенергетики та під-
сектором ядерної 
енергетики

у разі знищення, 
пошкодження або 
порушення функ-
ціонування об’єкта 
критичної інфра-
структури припи-
ниться електро-
постачання

для більш як  
145 000 жителів 
або для спожива-
чів I категорії на 
території більш 
як однієї облас-
ті або на території 
не менш як трьох 
міст обласного 
значення 

для більш як  
30 000 жителів або 
для споживачів II ка-
тегорії на території 
однієї області або на 
території більш як 
одного району міста 
—обласного центру, 
або на всій території 
одного міста облас-
ного значення 

для більш як  
2000 жителів 

для менш як 
2000 жителів

час відновлення 
функціонування у 
штатному режимі 
не може переви-
щувати 6 годин

час відновлення 
функціонування у 
штатному режимі 
може становити  
від 6 до 24 годин

час відновлен-
ня функціону-
вання у штат-
ному режимі 
може станови-
ти від однієї до 
трьох діб

час відновлен-
ня функціону-
вання у штатно-
му режимі мо-
же бути більше 
трьох діб 

2. Послуги, що надають-
ся підсектором нафти 
та нафтопродуктів

у разі знищен-
ня, пошкоджен-
ня або порушен-
ня функціонуван-
ня об’єкта критич-
ної інфраструк-
тури зменшиться 
постачання нафти 
та нафтопродуктів 
для споживання 
на внутрішньому 
ринку України

більш як на 25 від-
сотків відносно 
аналогічного пе-
ріоду календарно-
го року чи попере-
днього календар-
ного місяця 

від 12 до 25 від-
сотків  
відносно аналогічно-
го періоду календар-
ного року чи попере-
днього календарно-
го місяця 

від 7 до 12 від-
сотків відносно 
аналогічного 
періоду кален-
дарного року 
чи попередньо-
го календарно-
го місяця 

менш як на  
7 відсотків від-
носно аналогіч-
ного періоду ка-
лендарного ро-
ку чи попере-
днього кален-
дарного місяця 

3. Послуги, що надають-
ся підсектором поста-
чання газу

у разі знищення, 
пошкодження або 
порушення функ-
ціонування об’єкта 
критичної інфра-
структури припи-
ниться постачан-
ня газу

для більш як 
145 000 жителів 
або для спожива-
чів з безперерв-
ною подачею газу 
на території більш 
як однієї облас-
ті або на території 
не менш як трьох 
міст обласного 
значення 

для більш як  
20 000 жителів на 
території однієї об-
ласті або на терито-
рії більш як одного 
району міста — об-
ласного центру, або 
на всій території од-
ного міста обласно-
го значення 

для більш як  
5000 жителів 

для менш як  
5000 жителів

час відновлення 
функціонування у 
штатному режимі 
не може переви-
щувати 6 годин

час відновлення 
функціонування у 
штатному режимі 
може становити від 
6 до 24 годин

час відновлен-
ня функціону-
вання у штат-
ному режи-
мі від однієї до 
трьох діб 

час відновлен-
ня функціону-
вання у штатно-
му режимі мо-
же бути більше 
трьох діб 

4. Послуги, що нада-
ються інформаційним 
сектором

у разі знищення, 
пошкодження або 
порушення функ-
ціонування об’єкта 
критичної інфра-
структури припи-
ниться або пору-
шиться надання 
основних послуг 
об’єктом

для більш як  
145 000 жителів 
на території більш 
як однієї облас-
ті або на території 
не менш як трьох 
міст обласного 
значення 

для більш як  
20 000 жителів на 
території однієї об-
ласті або на терито-
рії більш як одного 
району міста — об-
ласного центру, або 
на всій території од-
ного міста обласно-
го значення 

для більш як  
2000 жителів 

для менше як 
2000 жителів

час відновлення 
функціонування у 
штатному режимі 
не може переви-
щувати  
6 годин

час відновлен-
ня функціонуван-
ня у штатному режи-
мі може становити 
від 6 до 
24 годин

час відновлен-
ня функціону-
вання у штат-
ному режимі  
може станови-
ти від однієї до 
трьох діб 

час відновлен-
ня функціону-
вання у штатно-
му режимі мо-
же бути більше 
трьох діб 

5. Послуги постачання 
теплової енергії  
та гарячої води

у разі знищення, 
пошкодження або 
порушення функ-
ціонування об’єкта 
критичної інф-
раструктури по-
стачання тепло-
вої енергії та/або 
гарячої води бу-
де перервано (під 
час опалювально-
го сезону)

для більш як  
145 000 жите-
лів або на терито-
рії більш як одні-
єї області або не 
менш як  
трьох міст облас-
ного значення 

для більш як 
30000 жителів або 
на території більш як 
одного району міс-
та — обласного цен-
тру, або на всій те-
риторії одного міста 
обласного значення 

для більш як  
2000 жителів 

для менш як  
2000 жителів

час відновлення 
функціонування у 
штатному режимі 
не може переви-
щувати  
24 годин

час відновлення 
функціонування у 
штатному режимі 
може становити від 
доби до трьох діб

час відновлен-
ня функціону-
вання у штат-
ному режимі 
може станови-
ти від трьох діб 

не застосову-
ється 

6. Послуги централізо-
ваного водопоста-
чання 

у разі знищення, 
пошкодження або 
порушення функ-
ціонування об’єкта 
критичної інф-
раструктури бу-
де припинено цен-
тралізоване водо-
постачання

для більш як  
145 000 жителів 
або на території 
більш як однієї об-
ласті, або не менш 
як  трьох міст об-
ласного значення 

для більш як  
30000 жителів або 
стаціонарним ліку-
вальним закладам, 
будинкам соціаль-
ної допомоги, уста-
новам, що надають 
послуги освіти на те-
риторії області або 
більш як одного ра-
йону міста — облас-
ного центру, або на 
всій території одно-
го міста обласного 
значення 

для більш як 
2000 жителів 

для менш як  
2000 жителів

час відновлення 
функціонування у 
штатному режимі 
не може переви-
щувати  
24 годин (час кри-
зової ситуації не 
може перевищува-
ти 24 годин) 

час відновлен-
ня функціонуван-
ня у штатному ре-
жимі може станови-
ти від доби до трьох 
діб (час кризової си-
туації може стано-
вити від доби до 
трьох діб)

час відновлен-
ня функціону-
вання у штат-
ному режимі 
може станови-
ти від трьох діб 
(час кризової 
ситуації може 
становити біль-
ше трьох діб)

не застосову-
ється 

7. Послуги централі-
зованого водовідве-
дення 

у разі знищен-
ня, пошкоджен-
ня або порушен-
ня функціонуван-
ня об’єкта критич-
ної інфраструкту-
ри буде припине-
но централізова-
не водовідведення 
та очищення стіч-
них вод

для більш як  
145 000 жителів 
або на території 
обласного центру, 
або не менш як  
трьох міст облас-
ного значення

для більш як  
30 000 жителів або  
на території одного 
міського району об-
ласного центру, або 
на всій території од-
ного міста обласно-
го значення 

для більш як  
2000 жителів 

для менше як 
2000 жителів

час відновлен-
ня функціонуван-
ня у штатному ре-
жимі не може пе-
ревищувати 24 го-
дин (час кризової 
ситуації не може 
перевищувати 24 
годин)

час відновлен-
ня функціонуван-
ня у штатному ре-
жимі може станови-
ти від доби до трьох 
діб (час кризової си-
туації може стано-
вити від доби до 
трьох діб)

час відновлен-
ня функціону-
вання у штат-
ному режи-
мі може стано-
вити від трьох 
діб (час кризо-
вої ситуації мо-
же станови-
ти від доби до 
трьох діб)

не застосову-
ється 

8. Послуги поводжен-
ня побутовими від-
ходами

у разі знищення, 
пошкодження або 
порушення функ-
ціонування об’єкта 
критичної інфра-
структури буде 
припинено збір, 
зберігання, без-
печна переробка 
(утилізація) побу-
тових відходів 

для більш як  
145 000 жителів 
або на території 
обласного центру, 
або не менш як 
трьох міст облас-
ного значення

для більш як  
30 000 жителів або 
на території одного 
міського району об-
ласного центру, або 
на всій території од-
ного міста обласно-
го значення 

не застосову-
ється

не застосову-
ється

9. Послуги, що надають-
ся підсектором авіа-
ційного транспорту

знищення, пошко-
дження або по-
рушення функці-
онування об’єкта 
критичної інфра-
структури 

наслідком є не-
можливість надан-
ня послуг з пере-
везення пасажирів 
та вантажів авіа-
ційним транспор-
том хоча б одним 
із стратегічно важ-
ливих аеропортів 
України протягом 
більш як 24 годи-
ни без можливості 
організації альтер-
нативного способу 
надання послуг

наслідком є немож-
ливість надання по-
слуг з перевезення 
пасажирів та ванта-
жів авіаційним тран-
спортом хоча б од-
ним із стратегічно 
важливих аеропор-
тів України протягом 
більш як 24 годи-
ни, при цьому збері-
гається можливість 
організації альтерна-
тивного способу на-
дання послуги 

наслідком є 
припинення по-
вітряного руху 
на час віднов-
лення штатного 
режиму функ-
ціонування

не застосову-
ється

10. Послуги, що надають-
ся підсектором ав-
томобільного тран-
спорту

знищення, пошко-
дження або по-
рушення функці-
онування об’єкта 
критичної інфра-
структури 

наслідком є блоку-
вання (припинен-
ня) дорожнього 
руху на міжнарод-
них та національ-
них дорогах про-
тягом більш як на 
24 години та якщо 
немає обхідного 
шляху або немає 
можливості його 
відновлення про-
тягом  не більш як 
24 години

наслідком є блоку-
вання (припинення) 
дорожнього руху на 
міжнародних та на-
ціональних дорогах 
протягом не більш 
як на 24 години та 
якщо немає обхідно-
го шляху

наслідком 
є блокуван-
ня (припинен-
ня) дорожньо-
го руху на регі-
ональних доро-
гах протягом  
не більш як на  
48 годин та як-
що немає об-
хідного шля-
ху або немає 
можливості йо-
го відновлен-
ня протягом 
не більш як 48 
годин

наслідком 
є блокуван-
ня (припинен-
ня) дорожньо-
го руху на регі-
ональних доро-
гах протягом не 
більш як на  
48 годин та як-
що немає обхід-
ного шляху

11. Послуги, що надають-
ся підсектором заліз-
ничного транспорту

знищення, пошко-
дження або пору-
шення функціону-
вання об’єкта кри-
тичної  
інфраструктури 

наслідком є при-
пинення залізнич-
ного руху більш 
як на 24 години на 
залізничних магі-
стральних лініях I 
(I-П, І-ПС) та ІІ ка-
тегорії (категорію 
залізничної лінії 
визначено відпо-
відно до  
ДБН В.2.3-19-
2018)

наслідком є припи-
нення залізничного 
руху більш як на 24 
години на залізнич-
них магістральних 
лініях ІІІ категорії

наслідком є 
припинення за-
лізничного руху 
більш як на  
24 години на 
залізничних 
магістральних 
лініях ІV кате-
горії

наслідком є 
припинення за-
лізничного руху 
більш як на  
24 години на 
залізничних ма-
гістральних лі-
ніях V категорії

12. Послуги, що нада-
ються підсектором 
морського та річного 
транспорту

знищення, пошко-
дження або по-
рушення функці-
онування об’єкта 
критичної інфра-
структури 

наслідком є при-
пинення надання 
морських послуг 
у морських пор-
тах більш як на 72 
години
(Правила надання 
послуг у морських  
портах України, за-
тверджені наказом 
Мінінфраструк-
тури від 5 червня 
2013 р.  
№ 348)

наслідком є припи-
нення надання мор-
ських послуг у мор-
ських портах  
від 24 до 72 годин 

наслідком є 
припинення 
надання мор-
ських послуг у 
морських  
портах до 24 
годин 

не застосову-
ється

13. Послуги, що надають-
ся поштовим підсек-
тором

у разі знищення, 
пошкодження або 
порушення функ-
ціонування об’єкта 
критичної інфра-
структури буде 
припинено надан-
ня послуг пошто-
вого зв’язку

для більш як 145 
000 жителів на те-
риторії більш як 
однієї області або 
більш як трьох 
міст обласного 
значення 

для більш як 
20 000 жителів на 
території області або 
більше одного райо-
ну міста — облас-
ного центру, або на 
всій території одно-
го міста обласного 
значення 

для більш як  
6000 жителів

для менш як 
6000 жителів

14. Послуги, що надають-
ся фінансовим сек-
тором

знищення, пошко-
дження або по-
рушення функці-
онування об’єкта 
критичної інфра-
структури призве-
де до ненадання 
об’єктом основних 
послуг

для більш як  
100 000 клієнтів 

для більш як  
50 000 клієнтів 

для більш як  
10 000 клієнтів 

не застосову-
ється

15. Послуги, що нада-
ються сектором хар-
чової промисловос-
ті та агропромис-
лового комплек-
су, сектором охоро-
ни здоров’я, секто-
ром промисловості, 
сектором цивільно-
го захисту населен-
ня та територій

знищення, пошко-
дження або по-
рушення функці-
онування об’єкта 
критичної інфра-
структури призве-
де до ненадання 
об’єктом основних 
послуг

для більш як  
145 000 жителів на 
території більш як  
однієї області або  
не менш як трьох 
міст обласного 
значення 

для більш як  
30 000 жителів на 
території області або 
більш як одного ра-
йону міста — облас-
ного центру, або на 
всій території одно-
го міста обласного 
значення 

для більш як  
6000 жителів 

для менш як  
6000 жителів

Усього 
Додаток 2  

до Методики
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ  

негативного впливу у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури  
(міжсекторальні критерії)

Негативний вплив
Рівень негативного 

впливу: катастрофічні 
наслідки (4 бали)

Рівень негативного 
впливу:  

критичні наслідки 
(3 бали)

Рівень негативно-
го впливу:  

значні наслідки 
(2 бал)

Рівень  
негативного 

впливу:  
незначні на-

слідки (1 бал)

Рівень негатив-
ного впливу: 
 надто малий  

(0 балів)

Оцінка 
РКі

І. Соціальна значущість об’єкта критичної інфраструктури
1. Заподіяння шкоди жит-

тю та здоров’ю людей
Кількість населення, що може постраждати

небезпека для життя або 
здоров’я більш як 
75 000 людей 

небезпека для жит-
тя та здоров’я 
більш як  
5000 людей 

небезпека 
для життя або 
здоров’я більш як 
50 людей

небезпека 
для життя або 
здоров’я менш 
як 50 людей

не критично РК1 =

Географічний масштаб

небезпека для життя 
та здоров’я мешканців 
на території однієї або 
більш як однієї області, 
або на території трьох  
та більше  міст обласно-
го значення

небезпека для жит-
тя та здоров’я меш-
канців на терито-
рії однієї облас-
ті або міського ра-
йону міста облас-
ного центру, або на 
всій території одно-
го міста обласного 
значення

небезпека для 
життя та здоров’я 
для людей на те-
риторії об’єкта та 
для мешканців, 
що проживають 
у безпосередній 
близькості до роз-
міщення об’єкта

небезпека 
для життя та 
здоров’я лю-
дей на терито-
рії об’єкта 

не критично РК2 =

2. Заподіяння шкоди на-
вколишньому природ-
ному середовищу 

Економічні втрати

нанесені збитки  
більш як 30 млн. гри-
вень

нанесені збитки 
більш як 18 млн.  
гривень

нанесені збитки 
більш як 2 млн.  
гривень

нанесені збит-
ки менш як на  
2 млн. гри-
вень

не критично РК3 =
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ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 листопада 2020 р. № 1110 
Київ

Про надання у 2020 році державної гарантії 
за зобов’язаннями Державної іпотечної 

установи
Відповідно до підпункту «в» пункту 1 статті 6 Закону України «Про Державний бю-

джет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Надати у 2020 році державну гарантію для забезпечення часткового виконання 

боргових зобов’язань Державної іпотечної установи за внутрішніми кредитами (по-
зиками), сума яких не перевищує 3 000 000 тис. гривень, що залучаються з метою фі-
нансування статутної діяльності.

2. Затвердити Умови надання у 2020 році державної гарантії для забезпечення 
часткового виконання боргових зобов’язань за внутрішніми кредитами (позиками), 
що залучаються Державною іпотечною установою, що додаються.

3. Уповноважити Міністра фінансів підписати документи щодо надання держав-
ної гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань Державної 
іпотечної установи, передбачених пунктом 1 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
 від 16 листопада 2020 р. № 1110

УМОВИ 
надання у 2020 році державної гарантії для забезпечення часткового виконання 

боргових зобов’язань за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються 
Державною іпотечною установою

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням у 2020 році державної га-
рантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань Державної іпо-
течної установи (далі — позичальник) за внутрішніми кредитами (позиками), що за-
лучаються з метою фінансування статутної діяльності (далі — державна гарантія).

2. Державна гарантія надається Кабінетом Міністрів України для забезпечення ви-
конання не більше 99 відсотків боргових зобов’язань позичальника за внутрішніми 
кредитами (позиками), сума яких не перевищує 3 000 000 тис. гривень (далі — за-
позичення), ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, сплати відсо-
тків, комісій та інших зобов’язань за запозиченням.

3. Державна іпотечна установа надає забезпечення виконання зобов’язань за дер-
жавною гарантією у визначеному законодавством порядку в розмірі не менш як 100 
відсотків суми боргових зобов’язань позичальника за гарантованою частиною запо-
зичення, а саме:

державні цінні папери та облігації, які обліковуються на рахунку в цінних паперах 
Державної іпотечної установи;

право вимоги на грошові кошти на рахунках Державної іпотечної установи;
майнові права на грошові кошти, які отримає Державна іпотечна установа від пе-

редачі фізичним особам у фінансовий лізинг житла;
майнові права на грошові кошти за портфелем іпотечних кредитів;
нерухоме майно, яке перебуває у власності Державної іпотечної установи;
право договірного списання коштів у сумі невиконаних зобов’язань за договором 

про погашення заборгованості Державної іпотечної установи перед державою за ви-
конання гарантійних зобов’язань.

4. Плата за надання державної гарантії установлюється в розмірі 0,01 відсотка річ-
них залишку суми гарантійних зобов’язань за відповідний відсотковий період.

5. До надання державної гарантії позичальник забезпечує погодження з Мінфі-
ном залучення запозичень відповідно до Порядку погодження залучення державни-
ми підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у ста-
тутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, креди-
тів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 58, ст. 2325; 2019 р., № 46, ст. 1588).

6. До надання державної гарантії Мінфін укладає з позичальником договір про 
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

7. Державна гарантія надається на строк до виконання зобов’язань за запозичен-
нями.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 листопада 2020 р. № 1111 
Київ

Про внесення змін до бюджету Фонду  
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 

безробіття на 2020 рік
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття на 2020 рік, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 29 березня 2020 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№ 29, ст. 1046, № 57, ст. 1786), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 постановою Кабінету Міністрів України 
 від 29 березня 2020 р. № 243  

 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
 від 16 листопада 2020 р. № 1111)

БЮДЖЕТ 
Фонду загальнообов’язкового державного  

соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік
(тис. гривень)

Залишок коштів на початок року 1 252 619,2
Доходи поточного року — усього: 21 963 702,6
з них:
страхові внески 13 572 198,3
інші надходження 138 564,8
кошти державного бюджету — усього: 8 252 939,5
з них:
на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку з виве-
денням з експлуатації Чорнобильської АЕС

911,2

на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних 
із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування

800

на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фон-
ду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по 
частковому безробіттю

2 803 000

на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фон-
ду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на поворот-
ній основі

1 277 000

на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фон-
ду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для забезпечення 
своєчасної виплати допомоги по безробіттю 

4 171 228,3

Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) 23 216 321,8
Усього видатків: 23 052 746,1
з них:
матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги 
та заходи сприяння зайнятості, профілактика настання страхових ви-
падків, допомога по частковому безробіттю

16 902 830,2

допомога по частковому безробіттю на період карантину за рахунок 
фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою рес-
піраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками

2 803 000

інформаційно-аналітичні системи державної служби зайнятості 61 100
утримання та забезпечення діяльності державної служби зайнятос-
ті, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управ-
ління Фондом

3 285 815,9

Залишок коштів (з урахуванням необхідності забезпечення резерву) 163 575,7
у тому числі резерв Фонду 163 575,7

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 листопада 2020 р. № 1112 
Київ

Про внесення змін до переліків, 
затверджених постановами Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2020 р.  
№ 224 і 225

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/

або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з поста-
чання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 берез-
ня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 60, ст. 1903), ― 
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. 
№ 1033, та переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спала-
хів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-

ронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, 
робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання ви-
никненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
на території України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, ст. 1077, 
№ 42, ст. 1361), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2020 р. № 1033, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2020 р. № 1112

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225
1. Розділ «Системи постачання медичних газів, що необхідні для здійснення за-

ходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквіда-
цію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2» переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, 
медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання захо-
дів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/
або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподат-
кування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 2020 р. № 224, доповнити такою позицією:

«7311 00  Ємності для стиснених або скраплених газів».
2. Розділ «Системи постачання медичних газів» переліку товарів, робіт і послуг, 

необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та по-
ширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Укра-
їни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р.  
№ 225, доповнити такою позицією:

«7311 00  Ємності для стиснених або скраплених газів».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 листопада 2020 р. № 1113 
Київ

Деякі заходи щодо прискорення реформ  
у сфері земельних відносин

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 р. 
№ 449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити: 
1) прискорення проведення інвентаризації земель сільськогосподарського при-

значення державної власності; 
2) передачу з 17 листопада 2020 р. земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність відповідно до статті 117 
Земельного кодексу України;

3) передачу у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності, включених до переліків земельних ділянок, права 
на які виставляються на земельні торги, після оприлюднення результатів земельних 
торгів та укладення договорів оренди (емфітевзису) таких земельних ділянок відпо-
відно до статті 117 Земельного кодексу України; 

4) передачу у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності, щодо яких надано дозволи на розроблення до-
кументації із землеустрою, у разі, коли до 15 грудня 2020 р. документацію із земле-
устрою не подано на затвердження до територіальних органів Державної служби з 
питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до статті 117 Земельного кодек-
су України; 

5) у разі відмови органів місцевого самоврядування від підписання акта прийман-
ня-передачі земельних ділянок, зазначених у підпункті 1 цього пункту, вжиття за-
ходів до включення відповідних земельних ділянок до переліку земельних ділянок, 
права на які виставляються на земельні торги з урахуванням вимог Земельного ко-
дексу України. 

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забез-
печити:

1) супроводження законопроектів щодо фінансової підтримки фермерських гос-
подарств, удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних від-
носин, встановлення прозорої процедури проведення електронних земельних аук-
ціонів; 

2) вжиття заходів до прискорення створення, функціонування та розвитку націо-
нальної інфраструктури геопросторових даних у встановленому порядку. 

3. Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству юстиції, Міністерству 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Державній службі з пи-
тань геодезії, картографії та кадастру опрацювати питання щодо активізації оформ-
лення територіальними громадами права власності на земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення, передані з державної власності.  

Географічний масштаб

шкідливий вплив розпо-
всюджується на терито-
рію більш як однієї об-
ласті або на території не 
менш як трьох міст об-
ласного значення 

шкідливий вплив 
розповсюджується 
на територію однієї 
області або на тери-
торію більш як  од-
ного міста обласно-
го значення

шкідливий вплив 
розповсюджуєть-
ся на територію 
одного міста об-
ласного значення 

шкідливий 
вплив розпо-
всюджується 
на територію 
об’єкта інфра-
структури

не критично РК4 =

Час

шкідливий вплив на на-
вколишнє природне се-
редовище та безпеч-
ні умови життя зберіга-
ється протягом більш як 
одного року

шкідливий вплив  
на навколишнє при-
родне  середовище 
та безпечні умови 
життя зберігається 
протягом від півро-
ку до одного року

шкідливий вплив  
на навколишнє 
природне середо-
вище та безпечні 
умови життя збе-
рігається протя-
гом від одного мі-
сяця до півроку 

шкідливий 
вплив на навко-
лишнє природ-
не  середови-
ще та безпеч-
ні умови жит-
тя зберігається 
протягом одно-
го місяця

не критично РК5 =

ІІ. Суспільна значущість об’єкта критичної інфраструктури

3. Припинення або пору-
шення функціонування 
державних органів 

припинення або пору-
шення функціонування 
Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів Украї-
ни,  Конституційного Су-
ду України, Верховно-
го Суду, а також Офісу 
Президента України, Ра-
ди національної безпеки 
та оборони України

припинення або по-
рушення функціону-
вання центральних 
органів виконавчої 
влади та облдерж-
адміністрацій

припинення або 
порушення  
роботи район-
них держадміні-
страцій,  
територіальних 
органів централь-
них органів вико-
навчої влади

припинення 
або порушен-
ня роботи ор-
ганів місцево-
го самовряду-
вання

не критично РК6 =

4. Негативний вплив  
на довіру людей до дер-
жавних інституцій

матиме значний вплив матиме великий 
вплив

матиме середній 
вплив

матиме незна-
чний вплив

не критично РК7 =

5. Шкода інтересам ін-
ших держав — партне-
рів України

так, принаймні двом 
країнам або порушення 
умов міжнародного до-
говору, укладеного від 
імені України

так, принаймні од-
ній країні або пору-
шення умов міжна-
родного договору, 
укладеного від імені 
Уряду України

можливі негатив-
ні наслідки для ін-
ших держав, але 
їх вплив навряд чи 
буде значним

держави не по-
страждають 
або не має міс-
це порушен-
ня умов міжна-
родного дого-
вору, укладено-
го від імені мі-
ністерства, ін-
шого централь-
ного органу ви-
конавчої вла-
ди, державного 
органу

не критично РК8 =

ІІІ. Економічна значущість об’єкта критичної інфраструктури

6. Заподіяння збитків 
об’єкту інфраструктури 
(у відсотках прогнозо-
ваного обсягу річного 
доходу за всіма видами 
діяльності)

більш як 15 відсотків від 10  
до 15 відсотків

від 5 до 10 від-
сотків

менш як  
5 відсотків

не критично РК9 =

7. Заподіяння збитків дер-
жавному бюджету (зни-
ження прибутків бю-
джету у відсотках про-
гнозованого річного 
прибутку бюджету)

більш як 0,1 відсотка від 0,1  
до 0,05 відсотка

від 0,05  
до 0,01 відсотка

менш як  
0,01 відсотка

не критично РК10 =

8. Заподіяння збитків міс-
цевим бюджетам (зни-
ження прибутків бю-
джету у відсотках про-
гнозованого річного 
прибутку бюджету)

більш як 0,1 відсотка від 0,1  
до 0,05 відсотка

від 0,05  
до 0,01 відсотка

менш як 0,01 
відсотка

не критично РК11 =

ІV. Взаємозв’язок між об’єктами критичної інфраструктури
9. Негативний вплив на 

безперервне та стійке 
функціонування іншо-
го об’єкта інфраструк-
тури, що забезпечує 
надання таких самих 
основних послуг

матиме негативний вплив 
(якщо так, вкажіть який)

не матиме 
впливу

не критично РК12 =

10. Негативний вплив на 
безперервне та стійке 
функціонування іншо-
го об’єкта інфраструк-
тури, що надає інші 
основні послуги

матиме негативний вплив 
(якщо так, вкажіть який)

не матиме 
впливу

не критично РК13 =

V. Значущість об’єкта критичної інфраструктури для забезпечення національної безпеки та обороноздатності країни
11. Припинення або пору-

шення (невиконання 
встановлених показ-
ників) функціонуван-
ня пунктів управління 
(ситуаційного центру), 
що оцінюється в рів-
ні (значущості) пункту 
управління або ситуа-
ційного центру

припинення або пору-
шення функціонування 
пунктів управління Верхо-
вного Головнокомандува-
ча Збройних Сил, Голов-
нокомандувача Зброй-
них Сил, Начальника Ге-
нерального штабу Зброй-
них Сил або ситуаційного 
центру Офісу Президен-
та України, Кабінету Міні-
стрів України, Ради наці-
ональної безпеки та обо-
рони України

припинення або по-
рушення функціону-
вання пунктів управ-
ління або ситуаційно-
го центру централь-
них органів вико-
навчої влади, пунк-
тів управління Сухо-
путних військ, Пові-
тряних Сил, Військо-
во-Морських Сил, 
десантно-штурмо-
вих військ, сил спе-
ціальних операцій, 
Національної гвар-
дії, Держприкордон- 
служби

припинення або 
порушення функ-
ціонування облас-
ної державної ад-
міністрації, ситуа-
ційних центрів 

територіальних 
органів цен-
тральних орга-
нів виконавчої 
влади

не критично РК14 =

12. Зниження показників 
державного оборонно-
го замовлення 

Зниження обсягів продукції (робіт, послуг) в заданий період часу (у відсотках)
більш як 15 відсотків від 10  

до 15 відсотків
від 5 до  
10 відсотків

менше як  
5 відсотків

не критично РК15 =

Збільшення часу виготовлення продукції (робіт, послуг) із заданим обсягом  
(відсотків встановленого часу на виготовлення продукції)

більш як 40 відсотків від 10  
до 40 відсотків

від 5  
до 10 відсотків

менш як  
5 відсотків

не критично РК16 =

Усього 
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ДОКУМЕНТИ
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування зареєструвати право кому-

нальної власності на отримані земельні ділянки сільськогосподарського призначен-
ня у порядку, встановленому законом.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 31 січня 2018 р. № 60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних те-
риторіальних громад».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 листопада 2020 р. № 1114 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 Положення 
про Міністерство розвитку громад  

та територій України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство розвитку громад та те-

риторій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квіт-
ня 2014 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1345; 2019 р., № 78, 
ст. 2697), доповнивши його підпунктом 101 такого змісту:

«101) затверджує кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та те-
риторій територіальних громад і зміни до нього;».

2. Міністерству розвитку громад та територій у місячний строк з дня набрання 
чинності цією постановою вжити заходів для затвердження кодифікатора адміні-
стративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1412-р 
Київ

Про схвалення Концепції Державної 
цільової науково-технічної програми 
розвитку авіаційної промисловості  

на 2021—2030 роки
1. Схвалити Концепцію Державної цільової науково-технічної програми розвитку 

авіаційної промисловості на 2021—2030 роки, що додається.
Визначити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості держав-

ним замовником Програми.
2. Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості разом з іншими 

заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та по-
дати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільо-
вої науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021—
2030 роки.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 11 листопада 2020 р. № 1412-р

КОНЦЕПЦІЯ  
Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної 

промисловості на 2021—2030 роки 
Визначення проблеми,  

на розв’язання якої спрямована Програма
Для високорозвинутих країн авіаційна галузь завжди була пріоритетною, 

оскільки має ряд незаперечних переваг: продаж авіаційної техніки, незважаючи 
на значні капіталовкладення під час створення, дає можливість отримувати най-
більші прибутки; розвинута авіаційна промисловість потребує значної кількості 
висококваліфікованих робочих місць; власна авіаційна промисловість дозволяє 
державі оптимально вирішувати оборонні питання; напрацьовані в авіапромис-
ловості високі технології дають значний економічний ефект під час використан-
ня в інших галузях, забезпечуючи створення конкурентоспроможної продукції.

Україна належить до небагатьох країн світу, що володіли повним циклом ство-
рення авіаційної техніки. Однак протягом 2005—2014 років в Україні не випущено 
жодного нового типу літака, з 2016 року — жодного серійного літака, складальне 
виробництво стало збитковим. Інфраструктура, технологічне обладнання, мето-
ди управління на серійних літакобудівних заводах не відповідають сучасним ви-
могам. Більшість вітчизняних авіаційних державних підприємств недостатньо за-
безпечені обіговими коштами, мають високий рівень зношеності основних фон-
дів (більше 70 відсотків). Розробка літаків, підготовка виробництва до їх серій-
ного випуску потребують довгострокового часового циклу (середній строк роз-
робки нових літаків становить п’ять — сім років, підготовки та оснащення серій-
ного виробництва — три — чотири роки) та залучення довгострокових фінансо-
вих ресурсів.

Компанії — лідери авіабудування США, ЄС, Бразилії, Канади досягли успіху на 
ринку авіаційної техніки завдяки наявності різноманітних державних преферен-
цій та стимулів, що сприяли дослідженням і розробленню нових авіаційних тех-
нологій і матеріалів, розвитку прикладної науки для забезпечення зростання по-
питу на їх продукцію.

На цей час ЄС завершує вже восьму семирічну програму досліджень та інно-
вацій Horizon–2020, зокрема за напрямом авіаційного транспорту, дослідниць-
кі проекти якої фінансуються на 100 відсотків з бюджету, інноваційні досліджен-
ня і розроблення — на 70 відсотків і на 30 відсотків — за рахунок коштів вико-
навців таких проектів.

Світова практика свідчить, що 12—15 відсотків обсягу коштів, отриманих від 
реалізації авіаційної техніки, спрямовується (реінвестується) на розвиток авіа-
ційного виробництва, створення нових авіаційних технологій і матеріалів, розро-
блення перспективних зразків такої техніки. В Україні цей показник за останні де-
сять років становив менше ніж 3 відсотки.

З урахуванням зазначеного державна підтримка пріоритетної галузі націо-
нальної економіки України літакобудування відповідно до Закону України «Про 
розвиток літакобудівної промисловості» потребує встановлення оптимального 
балансу між джерелами фінансування з державного бюджету та іншими джере-
лами (кошти інвестиційних та інноваційних фондів, власні кошти підприємств). 
За відсутності належної державної підтримки галузі програмним методом роз-
робки конкурентоспроможної авіаційної техніки стануть неможливими, серійне 
виробництво літаків в Україні буде втрачено, внаслідок чого постраждають дов-
гострокові соціально-економічні інтереси нашої держави.

Для виконання Угоди з ЄС Україна зобов’язана гармонізувати використання 
радіочастотного діапазону. Радіонавігаційне обладнання потребує оновлення як 
на старих літальних апаратах, так і на нових.

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

Основні причини виникнення проблем пов’язані з:
втратою традиційного ринку збуту існуючих серійних типів літаків та двигунів;
необхідністю імпортозаміщення матеріалів і покупних комплектувальних ви-

робів за кошти підприємств та відсутністю імпортозаміщення як державної по-
літики;

втратою (розривом) усталених коопераційних зв’язків щодо розроблення і ви-
робництва авіаційної техніки;

відсутністю науково-прикладної бази для створення матеріалів;
технологічною відсталістю виробництва ряду продуктів;
неефективністю існуючої системи державних преференцій і стимулів у сфе-

рі авіабудування;
невключенням у світову (міжнародну) виробничу кооперацію авіаційної галузі;
відсутністю сертифікатів типів Європейського агентства з безпеки польотів 

(EASA);
незабезпеченістю достатніми фінансовими ресурсами;
відсутністю протягом багатьох років державних оборонних замовлень і дер-

жавних консолідованих замовлень;
відсутністю більше 10 років Державної цільової науково-технічної програми 

розвитку авіаційної промисловості.
Виконання пріоритетних завдань щодо розвитку науково-технічного потенціа-

лу авіаційної промисловості, що дозволить відновити серійне виробництво кон-
курентоспроможних цивільних літаків та іншої авіаційної техніки, обумовлює не-
обхідність розв’язання проблеми програмним методом із визначенням конкрет-
них заходів і чітких строків реалізації кожного з них.

Мета Програми
Метою Програми є створення умов для реалізації інноваційних досліджень і 

розроблення нових конкурентоспроможних авіаційних технологій, матеріалів, ви-

робничих процесів та обладнання, проведення випробувань, реалізація і впрова-
дження яких дасть змогу забезпечити рентабельне серійне виробництво високо-
технологічної авіаційної техніки в Україні, розробити зразки нових конкуренто-
спроможних моделей серійних, модернізованих пасажирських і вантажних літа-
ків, вертольотів, двигунів, малошумних гвинтів, авіаційних тренажерів, іншої тех-
ніки, а також сприятиме її експорту на зовнішні ринки.

Передбачені дослідження та розробки спрямовуються насамперед на підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняної авіаційної техніки, гармонізацію ра-
діочастотного ресурсу з урахуванням положень про економічне та галузеве спів-
робітництво Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також на зменшення не-
гативного впливу авіаційного транспорту на навколишнє природне середовище, 
зокрема зменшення викидів в атмосферу окисів вуглецю, зниження рівня шуму.

Визначення оптимального варіанта розв’язання
проблеми на основі порівняльного аналізу 

можливих варіантів
Проблему можливо розв’язати кількома варіантами.
Варіант «мінімальний» передбачає щорічне незначне фінансування з держав-

ного бюджету близько 1 млрд. гривень, що дасть можливість частково фінансу-
вати розроблення авіаційних технологій і матеріалів, виробничих процесів і об-
ладнання, проведення випробувань, результати яких будуть використовуватися 
для серійного виробництва окремих літальних апаратів, двигунів та іншої техніки, 
однак не стимулюватиме авіабудівні підприємства вкладати власні кошти в роз-
роблення інноваційних технологій за всім спектром авіаційної техніки, що при-
зводитиме до подальшого занепаду дослідницької і конструкторської школи ві-
тчизняного авіабудування.

Серійний випуск літаків залишиться одиничним і здійснюватиметься головним 
чином за рахунок комерційних контрактів.

У найближчій перспективі авіаційні перевезення в Україні продовжуватимуть 
здійснюватися літаками іноземного виробництва.

Варіант «базовий» передбачає щорічне фінансування з державного бюдже-
ту близько 2 млрд. гривень. Держава як власник літакобудівних та інших авіа-
ційних підприємств бере на себе управління процесом розроблення актуальних 
авіаційних технологій і матеріалів, виробничих процесів і обладнання, проведен-
ня випробувань, результати яких будуть використовуватися для серійного вироб-
ництва вітчизняних літальних апаратів, двигунів та іншої авіаційної техніки, що 
створить умови для відновлення повномасштабного серійного виробництва ци-
вільних літаків в Україні, з виведенням їх на лінії авіаційних перевезень. При цьо-
му впроваджуються цільові механізми стимулювання авіабудівних підприємств і 
організацій у вигляді прямого фінансування, здешевлення кредитів, забезпечен-
ня лізингових операцій тощо.

Варіант «базовий», на відміну від «мінімального», дозволить реанімувати, 
розвинути і не втратити науково-дослідні і дослідно-конструкторські проекти, що 
виконувалися і продовжують виконуватися власними силами і коштами авіацій-
них підприємств, з розроблення авіаційних технологій і матеріалів, виробничих 
процесів і обладнання, проведення випробувань з урахуванням усього потенці-
алу галузі.

У результаті застосування варіанта «базовий» буде відновлено повномасштаб-
не серійне виробництво цивільних літаків в Україні, освоєно виробництво верто-
льотів, створено умови для збереження певної частки ринку авіаперевезень для 
вітчизняних виробників, забезпечено зростання обсягів збуту авіаційної техніки 
і відповідних надходжень до бюджетів та сприяння започаткуванню міжнарод-
них проектів із створення кооперованого виробництва вітчизняної авіаційної тех-
ніки за кордоном.

З огляду на викладене оптимальним варіантом розв’язання проблеми є «ба-
зовий».

Шляхи і способи розв’язання проблеми, 
строк виконання Програми

Розв’язати проблему можливо шляхом поєднання зусиль і ресурсів держави 
та самих учасників і забезпечення функціонування механізмів державного управ-
ління процесами створення авіаційної техніки в інтересах суспільства, зокрема у 
вигляді Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної про-
мисловості на 2021—2030 роки.

Розв’язанню проблеми сприятиме запровадження заходів щодо забезпечен-
ня інвестиційної привабливості авіабудівної сфери в результаті створення і ефек-
тивного функціонування сучасної, здатної до саморозвитку, конкурентоспромож-
ної системи, що діятиме на всіх етапах життєвого циклу авіаційної техніки: мар-
кетинг — проектування — виробництво — супроводження в експлуатації — ре-
монт — утилізація.

У Програмі передбачається виконання завдань і заходів законодавчого, еко-
номічного, фінансового, науково-технічного, організаційного, соціального харак-
теру, спрямованих на подолання проблеми і перехід галузі до сталого розвитку, 
за такими напрямами:

розроблення і впровадження актів нормативно-правового характеру, спрямо-
ваних на надання преференцій і стимулювання підприємств авіабудування, здій-
снення структурної перебудови галузі;

проведення досліджень і розроблення нових конкурентоспроможних авіацій-
них технологій, матеріалів, виробничих процесів та обладнання, що впроваджу-
ватимуться у серійному виробництві, сертифікації, міжнародних проектах коопе-
рованого виробництва, супроводженні в експлуатації, технічному переоснащен-
ні та модернізації виробничих потужностей нових та існуючих літальних апаратів;

проведення досліджень і розроблення нових конкурентоспроможних авіацій-
них технологій, матеріалів, виробничих процесів та обладнання, що впроваджу-
ватимуться у серійному виробництві, сертифікації, міжнародних проектах коопе-
рованого виробництва нових і модернізації існуючих авіаційних двигунів та ма-
лошумних гвинтів;

проведення досліджень і розроблення нових конкурентоспроможних авіацій-
них технологій, матеріалів, виробничих процесів та обладнання, що впроваджу-
ватимуться у серійному виробництві, міжнародних проектах кооперованого ви-
робництва нових і модернізації існуючих авіаційних систем і агрегатів;

розроблення і впровадження нормативних технічних документів, що регулю-
ватимуть процеси і процедури життєвого циклу виробів авіаційної техніки, сер-
тифікації, а також корпоративних нормативних документів в інтересах підпри-
ємств і організацій авіаційної промисловості відповідно до Закону України «Про 
стандартизацію»;

розроблення і впровадження системи професійної мотивації, моделей і меха-
нізмів щодо підвищення кваліфікації та професійного рівня основного та вироб-
ничого персоналу, підготовки резерву інженерно-технічних кадрів підприємств 
галузі, удосконалення навчально-лабораторної бази закладів професійної (про-
фесійно-технічної) та вищої освіти в інтересах авіабудування.

Розроблення і виконання Програми здійснюватиметься з урахуванням інших 
діючих в державі програмних документів з метою виключення їх дублювання, 
в рамках реальних можливостей державного бюджету, з широким залученням 
власних коштів виконавців Програми, кредитів, а також шляхом розширення вза-
ємодії держави і бізнесу та створення умов для залучення приватного капіталу в 
розвиток галузі.

Строк виконання Програми: 2021—2030 роки.
Очікувані результати виконання Програми, 

визначення її ефективності
Реалізація оптимального варіанта Програми сприятиме:
створенню нових конкурентоспроможних авіаційних технологій, матеріалів, 

виробничих процесів та обладнання, які використовуватимуться у серійному ви-
робництві літаків, двигунів та іншої авіаційної техніки, обсяг реалізованої про-
дукції якого на період до 2030 року оцінюється на рівні 300—350 млрд. гривень, 
що дасть змогу спрямувати до бюджетів усіх рівнів близько 100—120 млрд. гри-
вень і забезпечити підвищення заробітної плати зайнятих у галузі працівників у 
1,6 раза;

розробленню нових транспортних літаків, вертольотів, безпілотних літальних 
апаратів, модернізації існуючих типів пасажирських і вантажних літаків, верто-
льотів, авіаційних тренажерів;

підвищенню якості виробництва авіаційної техніки до рівня вимог міжнарод-
них стандартів якості та покращенню системи підтримки льотної придатності по-
вітряних суден вітчизняного виробництва;

започаткуванню міжнародних проектів кооперованих розробки і виробництва 
літаків марки «Ан» з іноземними партнерами, зростанню обсягів експорту авіа-
ційної техніки і послуг за період 2021—2030 років до 150—200 млрд. гривень;

збереженню не менш як 50 000 та створенню не менше як 6 000 робочих місць 
в авіаційній промисловості за період 2021—2030 років.

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

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті на відповідних рік з урахуванням його можли-
востей, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2021—
2030 роки становить близько 20 млрд. гривень для варіанта «базовий» як опти-
мального.

Також під час розв’язання проблеми будуть задіяні:
кредити (позики), у тому числі залучені державою під державні гарантії;
власні кошти підприємств;
вивільнені кошти підприємств — суб’єктів літакобудування, на які поширю-

ється дія норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисло-
вості».

Обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання 
Програми, визначатиметься під час розроблення відповідних завдань і заходів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1414-р 
Київ

Про підготовку та реалізацію 
експериментального проекту  

щодо запровадження системи оплати праці 
державних службовців  

на основі класифікації посад
1. Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України та Національ-

ного агентства з питань державної служби стосовно підготовки до 31 грудня 2021 
р. та реалізації з 1 січня до 31 грудня 2022 р. експериментального проекту щодо за-
провадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації 
посад (далі —експериментальний проект).

2. Відповідно до Концепції реформування системи оплати праці державних 
службовців, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 
2020 р. № 622:

1) координатором експериментального проекту є Національне агентство з пи-
тань державної служби;

2) учасниками експериментального проекту є Національне агентство з питань 
державної служби, його територіальні органи, Секретаріат Кабінету Міністрів Укра-
їни, Міністерство фінансів та Міністерство цифрової трансформації.

3. Для цілей експериментального проекту вводяться рівні типових посад дер-
жавної служби відповідно до каталогу типових посад державної служби і критеріїв 
віднесення до таких посад, а також відсоткове співвідношення кількості посад дер-
жавної служби категорії «В» в апараті (секретаріаті) державного органу, що є учас-
ником експериментального проекту, до загальної штатної чисельності таких посад:

1) для державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію 
України:

не більше 60 відсотків посад державної служби категорії «В» на вищому фа-
ховому рівні;

не менше 30 відсотків посад державної служби категорії «В»  на середньому 
фаховому рівні;

не менше 10 відсотків посад державної служби категорії «В»  на початковому 
фаховому рівні;

2) для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Авто-
номної Республіки Крим, однієї або кількох областей, мм. Києва та Севастополя:

не більше 50 відсотків посад державної служби категорії «В» на вищому фа-
ховому рівні;

не менше 35 відсотків посад державної служби категорії «В» на середньому фа-
ховому рівні;

не менше 15 відсотків посад державної служби категорії «В» на початковому 
фаховому рівні.

4. Національному агентству з питань державної служби:
1) розробити та затвердити каталог типових посад державної служби і критерії 

віднесення до таких посад;
2) розробити та затвердити методику проведення класифікації посад держав-

ної служби;
3) забезпечити проведення тренінгів (навчань) щодо застосування методики 

проведення класифікації посад державної служби;
4) забезпечити прийняття в разі потреби необхідних власних нормативно-пра-

вових чи розпорядчих актів;
5) забезпечити інформаційну підтримку реалізації експериментального проекту;
6) провести аналіз показників розміру заробітної плати на посадах аналогічно-

го рівня складності та відповідальності у приватному секторі та підготувати модель 
наближення рівня оплати праці державних службовців державних органів, які є 
учасниками експериментального проекту, до ринкового; 

7) забезпечити узагальнення та проведення аналізу результатів класифікації по-
сад державної служби в державних органах, які є учасниками експериментально-
го проекту; врахувати отриману інформацію під час підготовки грейдів (зарплат-
них рівнів); 

8) провести фінансово-економічні розрахунки для підготовки моделі запрова-
дження у 2022 році системи оплати праці на основі класифікації посад держав-
ної служби в державних органах, які є учасниками експериментального проекту, 
та підготовки проекту умов оплати праці державних службовців таких державних 
органів;

9) подати до 1 липня 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результа-
ти підготовки експериментального проекту з проектом умов оплати праці держав-
них службовців державних органів, які є учасниками експериментального проекту, 
на 2022 рік відповідно до цільової моделі, передбаченої Концепцією реформуван-
ня системи оплати праці державних службовців, схваленої розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 622, з урахуванням результатів кла-
сифікації посад.

5. Державним органам, які є учасниками експериментального проекту, забез-
печити:

1) участь у підготовці відповідно до методики проведення класифікації посад 
державної служби, що затверджується Національним агентством з питань держав-
ної служби, та реалізації експериментального проекту;

2) подати до 1 березня 2021 р. Національному агентству з питань державної 
служби інформацію про результати класифікації посад.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1417-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я  
на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 
охорони здоров’я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перероз-
поділ видатків споживання шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмою 2301280 «Виконання боргових зобов’язань 
за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реаліза-
ції інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штраф-
них санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту» на суму  
43 000 тис. гривень;

2) збільшення їх обсягу за програмою: 
2301110 «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що нада-

ється загальнодержавними закладами охорони здоров’я» на суму 4 000 тис. гри-
вень;

2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експеримен-
тальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-до-
слідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони 
здоров’я України» на суму 5 059 тис. гривень;

2301550 «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового за-
безпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних 
матеріалів» на суму 21 941 тис. гривень;

2301360 «Лікування громадян України за кордоном» на суму 12 000 тис. гри-
вень.

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, перед-

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

Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бю-
джету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1408-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
заступника Голови Державної служби України  

з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів

Погодитися з пропозицією Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступни-
ка Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та за-
хисту споживачів шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Петраш-
ка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2020 р. № 1409-р 
Київ

Про затвердження плану заходів щодо 
впровадження в Україні системи рухомого 

(мобільного) зв’язку п’ятого покоління
1. Затвердити план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мо-

більного) зв’язку п’ятого покоління, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади подавати щомісяця до 5 числа Мініс-

терству цифрової трансформації інформацію про стан виконання плану заходів, за-
твердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та інформування Президента 
України і Кабінету Міністрів України.

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації, подавати щомісяця до 5 числа Міністерству цифрової трансфор-
мації інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада 2020 р. № 1409-р
ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо впровадження в Україні системи  
рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління

1. Утворити робочу групу з питань впровадження системи рухомого (мобільного) 
зв’язку п’ятого покоління з метою проведення аналізу радіочастотного ресурсу, при-
датного для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого поколін-
ня, визначення потенційних смуг частот та умов їх використання.

Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою), 
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за зго-
дою), Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою),
Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за згодою),
державне підприємство «Український державний центр радіочас-
тот» (за згодою),
ТОВ «Зеонбуд» (за згодою),
ТОВ «Телерадіокомпанія «Етер» (за згодою), телерадіоорганіза-
ції (за згодою),
Асоціація «Телас» (за згодою),
оператори телекомунікацій (за згодою).
Листопад 2020 року.

2. Визначити за результатами роботи робочої групи необхідність проведення нау-
ково-дослідних робіт з метою визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапа-
зонах 700 МГц та 3400—3800 МГц для впровадження рухомого (мобільного) зв’язку 
п’ятого покоління та дослідження можливості спільного використання радіоелек-
тронних засобів спеціальних користувачів і системи рухомого (мобільного) зв’язку 
п’ятого покоління.

Мінцифри, НКРЗІ (за згодою),
Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), Адміністрація 
Держспецзв’язку,
Асоціація «Телас» (за згодою),
оператори телекомунікацій (за згодою).
Грудень 2020 року.

3. Опрацювати питання щодо бюджетного фінансування на 2021 рік науково-до-
слідних робіт з:

1) визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц і 3400—
3800 МГц для впровадження рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління;

2) дослідження можливості спільного використання радіоелектронних засобів 
спеціальних користувачів і системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління.

НКРЗІ (за згодою), Мінцифри, Мінфін.
Грудень 2020 року.

4. Забезпечити виконання науково-дослідних робіт з метою визначення 
вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц та 3400—3800 МГц 
для впровадження рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління та дослі-
дження можливості спільного використання радіоелектронних засобів спе-
ціальних користувачів і системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого по-
коління. 

НКРЗІ (за згодою), Мінцифри.
Червень 2021 року.

5. Підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до розмірів 
плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 (Офіцій-
ний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 453).

НКРЗІ (за згодою), Мінцифри,
Адміністрація Держспецзв’язку.
Серпень 2021 року. 

6. Підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проекти постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін до 
Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 (Офіційний вісник 
України, 2005 р., № 51, ст. 3196), та Плану використання радіочастотного ресурсу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. 
№ 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771).

Адміністрація Держспецзв’язку, Мінцифри, НКРЗІ (за згодою), 
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за зго-
дою), Генеральний штаб Збройних Сил (за згодою), інші заінтер-
есовані державні органи (за згодою).
Лютий 2021 року.

7. Оголосити проведення конкурсу або тендеру на видачу ліцензій на корис-
тування радіочастотним ресурсом України з використанням системи рухомого 
(мобільного) зв’язку п’ятого покоління за умови прийняття нормативно-право-
вих актів, передбачених цим планом заходів, та інших актів, зокрема щодо кон-
версії радіочастот, порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання 
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензійних умов.

НКРЗІ (за згодою).
Жовтень 2021 року.

8. Забезпечити надання суб’єктам ринку телекомунікацій на конкурентній осно-
ві відповідно до закону права на користування радіочастотним ресурсом України з 
використанням радіотехнології п’ятого покоління шляхом проведення конкурсу або 
тендеру, переможцями якого визначатимуться учасники, що виконали всі умови і за-
пропонували найвищу ціну за відповідну смугу.

НКРЗІ (за згодою).
Грудень 2021 року

Оголошення № 286/5/8203-НЕР 
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на 

вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та на вторинному рин-

ку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість:
лот 1 — м. Вінниця, до 20 квартир; лот 2 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 3 — м. Житомир, до 20 квар-

тир; лот 4 — м. Київ, до 15 квартир; лот 5 — м. Кропивницький, до 30 квартир; лот 6 — м. Львів, до 25 квар-
тир; лот 7 — м. Миколаїв, до 52 квартир; лот 8 — м. Одеса, до 60 квартир; лот 9 — м. Харків, до 50 квар-
тир; лот 10 — м. Херсон, до 5 квартир; лот 11 — м. Хмельницький, до 20 квартир; лот 12 — м. Чернівці, до 
30 квартир; лот 13 — м. Новомосковськ Дніпропетровської області, до 20 квартир; лот 14 — м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області, до 20 квартир; лот 15 — м. Маріуполь Донецької області, до 19 квартир; лот 16 
— м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир; лот 17 — м. Біла Церква Київської облас-
ті, до 15 квартир; лот 18 — м. Бровари Київської області, до 15 квартир; лот 19 — м. Очаків Миколаївської 
області, до 20 квартир; лот 20 — с. Таїрова, смт Котовського, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське, 
с. Крижанівка Одеської області, до 40 квартир.

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 20.12.2020;
на умовах пайової участі — до 10.12.2020 (термін оформлення права власності на квартири за Державою 

Україна в особі Міністерства оборони України — до 20.12.2020).
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, роз-

діл «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах масо-

вої інформації: № 286/5/7409-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 20.10.2020 № 203 (6817).
4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 13.11.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Вінниця, до 20 квартир; лот 4 — м. Київ, до 15 квартир; лот 5 — м. Кропивницький, до 

30 квартир; лот 8 — м. Одеса, до 60 квартир; лот 10 — м. Херсон, до 5 квартир; лот 11 — м. Хмельниць-
кий, до 20 квартир; лот 12 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 13 — м. Новомосковськ Дніпропетровської об-
ласті, до 20 квартир; лот 14 — м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 20 квартир; лот 17 — м. Біла 
Церква Київської області, до 15 квартир; лот 18 — м. Бровари Київської області, до 15 квартир; лот 19 — 
м. Очаків Миколаївської області, до 20 квартир — оскільки подано для участі у конкурсі менше двох кон-
курсних пропозицій;

4.2.2. лот 2 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 6 — м. Львів, до 25 квартир; лот 15 — м. Маріуполь Доне-
цької області, до 19 квартир; лот 16 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 20 квартир; лот 
20 — с. Таїрова, смт Котовського, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське, с. Крижанівка Одеської об-
ласті, до 40 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. лот 3 — м. Житомир, до 20 квартир; лот 9 — м. Харків, до 50 квартир — у зв’язку з допущенням до 
оцінки конкурсних пропозицій менше ніж двох учасників.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 7 — м. Миколаїв, до 52 квартир:
Пропозиція 5.7. ТОВ «ПАРАДІЗ-ІНВЕСТ», предмет закупівлі: 28 квартир у м. Миколаїв, у багатоквартирних 

житлових будинках по вул. Леваневців, 30/3 — 2 квартири, по вул. Леваневців, 30/7, 30/9, 30/11, 30/14 — 6 
квартир, по вул. Леваневців, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 30/10, 30/18 — 20 квартир.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО 

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 
07.06.1985 року народження, останнє відоме місце 
проживання: Херсон, вул. Перекопська, 163, кв. 65, 
відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України пові-
домляється про те, що 15.04.2019 року Херсонським 
міським судом Херсонської області по кримінально-
му провадженню №12018230020001005 за обвину-
ваченням Дудченка Євгена Геннадійовича за ст. 115 
ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України постановлено 
ухвала про здійснення розгляду справи за відсутніс-
тю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Також Дудченко Є.Г. повідомляється про те, що 
йому необхідно з’явитися 27.11.2020 року о 14-30 
год. у каб.208 до Херсонського міського суду Хер-
сонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29 для участі у розгляді кримінального про-
вадження №766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 
289 ч. 3 КК України як обвинувачений.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Корольчук Н.В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Півоварова Василя Степано-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 5а/36), Дру-
зя Дмитра Олександровича (останнє відоме місце реє-
страції: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Кур-
чатова, 10/191), Балабу Андрія Олександровича (остан-
нє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Курчатова, 23а/68) у судове засідання з 
розгляду кримінальної справи №428/3174/20 за обвину-
ваченням Півоварова Василя Степановича, Друзя Дмитра 
Олександровича, Балаби Андрія Олександровича, у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.146, ч. 1 ст.263, ч.2 
ст.27, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч.2 ст.437, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч. 1 
ст.438, ч.2 ст.260 КК України, яке відбудеться 23.11.2020 
року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го передбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК 
України. У разі відсутності можливості прибути до суду у 
встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний 
повідомити про неможливість з’явлення до суду шляхом 
подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну 
електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або 
на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Олійник В.Н.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланку суворої звітності  
полісу ОСЦПВ в кількості 45 шт.: 
АО3286931, АО0676102, АО2426258, АО4169837-
АО4169860, АО2441644, АО1792073-АО1792075, 
АО0661594, АО1811130, АО0310150, АО1289050, 
АО1303446, АО1786124, АО1794553, АО1816702, 
АО2425956, АО2443912-АО2443913, АО2448578,  
АР 0869622, АР 0869623. 

Втрачені бланки вважати недійсними.

Повідомлення
Адмінколегією Північного міжобласного терито-

ріального відділення АМКУ прийнято рішення від 
24.09.2020 № 60/63-р/к у справі № 53/60/56-рп/к. 19 
про порушення ТОВ «Виробнича компанія Рехау» 
законодавства про захист економічної конкуренції, 
передбаченого пунктом 4 статті 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді не-
виконання рішення органів Антимонопольного ко-
мітету України. З детальним текстом рішення мож-
на ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за 
посиланням: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=92399&schema=kyivr.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮТЕ» 

(ЄДРПОУ 32924233) 

повідомляє про втрату суднових реєстраційних до-

кументів на судно СЧС-2010, ідентифікаційний но-

мер (ІМО) 8726909. 

Вказані документи вважати недійсними. 

Акціонерне товариство «АСВІО БАНК» 

інформує Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю «ЛЮНЕТ» код ЄДРПОУ 31956217 та особисто ди-

ректора ТОВ «ЛЮНЕТ» Марченко Олексія Юрійовича 

про те, що 26.11.2020 року об 11 годині 30 хвилин у 

приміщенні Господарського суду міста Києва відбу-

деться судове засідання по справі № 910/11037/20, 

за позовом AT «АСВІО БАНК» до ТОВ «ЛЮНЕТ» про 

стягнення заборгованості.

У П’ятій ХМДНК відкрито спадкову справу до майна померлого 02.06.2020 року

 ПОГУЛЯЄВА Віктора Яковлевича, 22.12.1940 р. н. 
Можливі спадкоємці запрошуються  в місячний термін з дати цієї публіка-

ції до нотконтори за адресою: 61146, м. Харків, вулиця Валентинівська, 27Г.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом №194/2007 

на ім’я Подпрятової Лідії Дмитрівни 

вважати недійсним.

Втрачений додаток до диплому КК № 017432 про вищу освіту, ви-
даний в 1993 р. Чернівецьким державним  медичним університетом на 
ім’я Кривецька Любов Іванівна, 

вважати недійсним.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
ченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце прожи-
вання: Донецька область, Старобешівський район, м. Кальміуське, 
вул. Циса, 18) у судове засідання для здійснення спеціального судово-
го провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обви-
нуваченням Коршунова В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 25.11.2020 року 
о 09-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Кор-
шунова В.І кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсут-
ності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді Курдю-
ков В.М., Новікова Н.В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
ного Галунку Олександра Олексійовича, 23.05.1996 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька область, Слов’янський район, м. Микола-
ївка, вул. Островського, 16, кв. 6) у підготовче судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні  
№ 22019050000000217, внесеному до Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань від 02.10.2019 року (справа № 328/769/20) за обвинувачен-
ням Галунки О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 24.11.2020 року о 10-00 годи-
ні в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Галунки О.О. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя Петренко Л.В., судді: Новікова Н.В., Андрющенко О.Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстрова-
не 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 23.11.2020 року о  10-00 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область,  м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О.В. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: го-
ловуючий суддя  Коваленко П.Л., судді Новікова Н.В., Курдюков В.М.
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Селидівський міський суд Донецької області у цивільній 
справі №242/4517/20 про визнання втрачених векселів не-
дійсними та відновлення прав на втрачені векселі, за зая-
вою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», місцезнаходження: 50026,  
м. Кривий Ріг, викликає держателя втрачених векселів:

1. Простий вексель серія 66334970 № 646153, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

2. Простий вексель серія 66334970 № 646154, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

3. Простий вексель серія 66334970 № 646155, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

4. Простий вексель серія 66334970 № 646156, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

5. Простий вексель серія 66334970 № 646157, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

6. Простий вексель серія 66334970 № 646158, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-

ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

7. Простий вексель серія 66334970 № 646159, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

8. Простий вексель серія 66334970 № 646160, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

9. Простий вексель серія 66334970 № 646161, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

10. Простий вексель серія 66334970 № 646162, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

11. Простий вексель серія 66334970 № 646163, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

12. Простий вексель серія 66334970 № 646164, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

13. Простий вексель серія 66334970 № 646165, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-

НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

14. Простий вексель серія 66334970 № 646166, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

15. Простий вексель серія 66334970 № 646167, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

16. Простий вексель серія 66334970 № 646168, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 500 000,00 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

17. Простий вексель серія 66334970 № 646169, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 385 833,96 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000;

18. Простий вексель серія 66334970 № 646170, векселеда-
вець — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДО-
НЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
ДАНКО», код ЄДРПОУ 23126703, місце складання векселя: 
місто Донецьк, дата складання 26 листопада 2002 року, сума 
векселя 243 426,49 грн., строк та місце платежу — 26 листо-
пада 2020 року, місто Донецьк, ЗАТ «Донгорбанк», п/р 
26004014200, МФО 334970, найменування першого вексе-
ледержателя — ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код ЄДРПОУ 00191000.

Держателю втрачених векселів пропонується у тримісяч-
ний строк з дня публікації повідомити про свої права на за-
значені векселі Селидівський міський суд Донецької області 
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4).
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 -4 0 +5 Черкаська +1 -4 -1 +4
Житомирська +2 -3 0 +5 Кіровоградська +1 -4 0 +5
Чернігівська +1 -4 -1 +4 Полтавська 0 -5 -1 +4
Сумська 0 -5 -2 +3 Дніпропетровська 0 -5 0 +5
Закарпатська 0 +5 +7 +12 Одеська -1 +4 +1 +6
Рівненська 0 +5 +3 +8 Миколаївська -2 +3 0 +5
Львівська 0 +5 +5 +10 Херсонська -2 +3 0 +5
Івано-Франківська 0 +5 +5 +10 Запорізька 0 -5 -1 +4
Волинська 0 +5 +5 +10 Харківська -2 -7 +2 -3
Хмельницька -1 +4 +1 +6 Донецька -2 -7 +2 -3
Чернівецька 0 +5 +3 +8 Луганська -3 -8 0 -5
Тернопільська 0 +5 +4 +9 Крим -1 +4 +2 +7
Вінницька +1 -4 0 +5 Київ 0 -2 +2 +4

Укргiдрометцентр

У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у 
складі:  Ногачевського В.В. (головуючий), Галабали М.В., Крикливо-
го В.В., перебуває кримінальне провадження № 12015000000000200 
про обвинувачення Крючкова Дмитра Васильовича за ч. 5 ст. 191,  
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ та Корніленкова Ігоря Петровича за ч. 2  
ст. 364 ККУ.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.09.2020 року по-
становлено  здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но Корніленкова І.П., який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ;

У зв’язку з чим викликається Корніленков Ігор Петрович,  
19 жовтня 1965 року народження, громадянин України, уродже-
нець м. Запоріжжя, Запорізької обл., зареєстрований за адресою: 
вул. Московська, 41/8, кв. 62, м. Київ, останнє відоме місце про-
живання: вул. Європейська, 5, с. Сонячне Запорізького р-ну Запо-
різької обл., який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ, у судове засідання, 
що відбудеться  20 листопада 2020 року о 14:30 год. у приміщенні 
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41),  
головуючий суддя: Ногачевський В.В., судді: Крикливий В.В., Га-
лабала М.В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження  
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.
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