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Генеральний секретар НАТО про те, що Альянс надалі 
надаватиме політичну та практичну підтримку 

Фіксований інтернет 
іде у села 

ДОСТУП ДО ТЕХНОЛОГІЙ. Цього року Міністерство циф-
рової трансформації планує підключити 3 тисячі сіл до оптич-
ного (фіксованого) інтернету, на що витратить пів мільярда 
гривень. Щоб розподіл коштів був максимально прозорим та 
ефективним,  Мінцифри створило окремий сайт проєкту «Ін-
тернет-субвенція» — bb.gov.ua. На цьому майданчику триває 
попередній збір заявок від голів громад. Їх вже оформили 622 
громади (це 4066 сіл та понад 12,9 тисячі об’єктів соціальної 
інфраструктури).

Міністерство просить голів громад активізуватися, щоб не 
втратити шанс мати оптичний інтернет уже цьогоріч. Адже це 
не лише спілкування з рідними та друзями, а й розвиток насе-
лених пунктів, дистанційна робота чи навчання, що безцінно в 
умовах пандемії COVID-19. 

Проєкт урядової постанови, яка врегульовує порядок та 
умови надання субвенції, перебуває на розгляді Кабміну. Од-
разу після його ухвалення відкриється офіційний збір заявок, 
що триватиме 10 днів. Про початок Мінцифри сповістить гро-
мади, які подали попередні заявки.

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ: 

ЦИФРА ДНЯ

83,8 млн грн
На таку суму вже понад дві тисячі сімей 

залучили «теплих» кредитів за два 
тижні роботи програми цього року

«Послідовна політика НАТО 
з підтримки України, яка 

протистоїть агресивним 
діям Росії, залишиться 

незмінною».

Загальний локдаун  
у країні не вводитимуть

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З 19 квітня ФОПи з «червоних» 
карантинних зон можуть подавати заявки на отримання 
держдопомоги
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ВЕЛИКІ УКРАЇНЦІ

Закон про зниження ПДВ на 
деякі види аграрної продукції, 
який  обернувся збитками для 
вітчизняної переробки, можуть 
переглянути

АПК І ВЛАДА

15 квітня виповнюється  
100 років із дня народження 
двічі Героя Радянського
Союзу льотчика-космонавта 
Георгія Берегового

ЦИТАТА ДНЯ
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У Брюсселі Україна заручилася підтримкою 
НАТО та США
РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ. Київ обговорив загострення ситуації на українських кордонах, 
спровоковане Кремлем, з міжнародними партнерами

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Нарощування військових сил 
РФ на кордоні з Україною 

називають найбільшим заго-
стренням із 2014 року. Про сер-
йозність ситуації свідчить те, 
що західні партнери мобілізу-
вали всі зусилля, аби зупинити 

Кремль. Як змусити Росію від-
вести від українського кордону 
її збройні сили і не дати напру-
женню перерости у повномасш-
табні воєнні дії?  

Це питання цього тижня звуча-
ло в багатьох високих брюссель-
ських кабінетах. Тому в Північно-
атлантичному альянсі підтрима-
ли ініціативу Києва зібрати поза-

чергове засідання комісії Україна 
— НАТО. На порядок денний за-
сідання було винесено пи-
тання зміцнення обороноз-
датності України. 
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

У Брюсселі Україна заручилася підтримкою 
НАТО та США

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Як написав глава укра-
їнського МЗС Дмитро Ку-
леба на своїй сторінці 
у  Facebook по закінченні 
засідання, всі країни-чле-
ни Альянсу висловили під-
тримку Україні на тлі по-
силення військової присут-
ності РФ на кордоні. 

У НАТО 
розуміють,  
що відбувається 
на кордоні

«Ні в кого немає якихось 
різночитань щодо того, що 
відбувається на кордоні з 
Україною і хто це робить. 
Є абсолютний консенсус 
на підтримку України в 
цій ситуації», — наголосив 
Дмитро Кулеба. Він розпо-
вів, що його візит до Брюс-
селя містив три ключо-
ві моменти: зустріч з ген-
секом НАТО Єнсом Стол-
тенбергом, засідання комі-
сії Україна — НАТО і пер-
ша двостороння зустріч із 
держсекретарем США Ен-
тоні Блінкеном. Головний 
американський дипломат 
учора прибув до Брюсселя 
для участі в Північноат-
лантичній раді, в якій узя-
ли участь міністри закор-
донних справ та оборони 
країн-членів НАТО.

Під час зустрічі з Дми-
тром Кулебою Енто-
ні Блінкен підтвердив не-
змінну підтримку США 
суверенітету й територі-
альної цілісності України 
в умовах російської агре-
сії, що триває. Про дета-
лі переговорів повідомив 
Держдеп США. Держсе-
кретар висловив занепо-

коєння у зв’язку з діями 
Росії, спрямованими на ес-
калацію напруженості з 
Україною, зокрема через 
агресивну риторику та де-
зінформацію, порушення 
режиму припинення вог-
ню, стягування російських 
військ в окупований Крим 
і вздовж кордонів України.

Дмитро Кулеба праг-
нув надати нашим союз-
никам з НАТО максималь-
но оновлену картину того, 
що відбувається вздовж 
українського кордону, і 
які цілі має Росія, стягу-
ючи війська. «Я запропо-
нував союзникам з НАТО 
десять конкретних кроків, 
які вони можуть зробити, 
щоб оперативно і змістов-
но підтримати нас у цій си-
туації», — сказав міністр, 
проте не уточнив, про які 
саме кроки йшлося. 

Ввести санкції 
та закрити 
«Північний 
потік-2»

Доки Дмитро Кулеба вів 
переговори у штабквар-
тирі НАТО, віцепрем’єр-
міністр з питань реінте-
грації тимчасово окупо-
ваних територій Олексій 
Резніков виступив на засі-
данні комітету в закордон-
них справах Європарла-
менту в режимі відеокон-
ференції. Його виступ був 
присвячений шостій річ-
ниці підписання мінських 
угод. Учасники зустрі-
чі говорили про небезпеч-
не загострення на україн-
ському кордоні, спричине-
не агресивною політикою 
Кремля. 

Олексій Резніков за-
кликав Євросоюз посили-

ти санкції проти Росії. Це, 
на його думку, дасть змо-
гу діяти на випередження 
й уникнути ескалації з бо-
ку РФ.  

«Якщо цивілізований 
світ справді хоче запобігти 
масштабній ескалації сьо-
годні, потрібна інша дина-
міка дій. Якщо Росія поба-
чить чітку позицію Євро-
пи, то розростання цієї ві-
йни не матиме шансу», — 
заявив віцепрем’єр. Окрім 
санкцій, на думку Олек-
сія Резнікова, ЄС має пе-
реконати Берлін припи-
нити будівництво газогону 
«Північний потік-2», бо «це 
не бізнес, а російська енер-
гетична зброя проти Євро-
пи».

Віцепрем’єр зауважив, 
що необхідно кардиналь-
но змінити ставлення до 
окупованого Криму, тому 
що Росія перетворила його 
на суцільну військову ба-
зу з ядерним компонентом 
і проводить свідому заміну 
населення — туди завез-
ли приблизно 500—700 ти-
сяч громадян РФ, порушує 

права українців та крим-
ських татар. 

«Сьогодні до Криму пе-
рекинуто настільки по-
тужне ударне угрупован-
ня, що воно повністю змі-
нило баланс сил у Чор-
номорському басейні. Це 
пряма воєнна загроза для 
всіх країн регіону», — на-
голосив Олексій Резніков. 

Диктатура, 
яка погрожує 
сусіднім країнам

Під час дискусії, яка 
відбулася по завершен-
ні виступу віцепрем’єра, 
постійний доповідач Єв-
ропарламенту з україн-
ського питання німець-
кий євродепутат Міхаель 
Галлер наголосив: «Пу-
тін випробовує Європу, як 
він це робив сім років то-
му. Гібридна війна, яку ве-
де Росія, впливає на всіх 
нас».  Політик зауважив, 
що надзвичайно важливо, 
аби Кремль чітко розумів, 
яку ціну він заплатить за 

це.  На його думку, ЄС має 
заморозити рахунки ро-
сійських олігархів у євро-
пейських банках. Міхаель 
Галлер висловив підтрим-
ку намірів США надати 
Україні захисну зброю. 

«Мінські угоди — це не 
повноцінний документ, 
який пройшов усі ета-
пи ухвалення, а тимчасо-
ві домовленості, щоб стри-
мати російську агресію 
і запобігти загибелі лю-
дей», — нагадала при-
сутнім латвійська євро-
депутатка Сандра Калні-
єте. Вона переконана, що 
Росія ніколи не планува-
ла виконувати ці угоди, а 
лише лицемірно критику-
вала Україну за те, що во-
на їх не імплементує. Сан-
дра Калнієте наголосила, 
що ескалація, на яку йде 
Москва, загрожує україн-
ській стабільності та без-
пеці. 

«ЄС та США повинні 
чітко дати зрозуміти Ро-
сії, які дії у відповідь вона  
побачить, — заявила єв-
родепутатка, закликавши 
країни-члени НАТО на-
дати Україні план дій що-
до членства у Північно-
атлантичному альянсі. — 
Путінський режим — це 
диктатура, яка погрожує 
сусіднім країнам, щоб га-
рантувати своє існування. 
Ми не можемо дозволити, 
щоб в Україні знову поча-
лася війна». 

Ще рік тому світова 
спільнота раділа, що після 
зустрічі в Парижі на ви-
сокому рівні лідерів кра-
їн нормандського форма-
ту мінські домовленості 
отримали другий шанс на 
реалізацію, проте на схо-
ді України бачимо новий 
виток збройної агресії Ро-

сії, зазначив хорватський 
депутат Тоніно Піцула. 
На його думку, за остан-
ній рік прогрес виконан-
ня мінських угод спосте-
рігався лише у гуманітар-
ній сфері, проте політич-
не та безпекове врегулю-
вання ситуації на Донбасі 
«залишилося на точці за-
мерзання».

Апелювати до зобов’я-
зань Кремля виконува-
ти міжнародні угоди не-
має сенсу, адже остан-
ні поправки до Конститу-
ції РФ, ухвалені на рефе-
рендумі торік, дозволя-
ють Росії ігнорувати між-
народне право і керувати-
ся тільки власними інте-
ресами й цілями, зазначив 
литовський євродепутат 
Пятрас Ауштрявічюс. На 
сьогодні мінські угоди — 
єдині мирні домовленості 
щодо Донбасу, які Укра-
їна має з Росією. Україн-
ська сторона це добре ро-
зуміє і поводиться відпо-
відально. Вона зробила 
чимало кроків для імпле-
ментації цих угод.

Зустрічі українських 
топурядовців у Брюссе-
лі на початку цього тиж-
ня стали першим ета-
пом дипломатичної кам-
панії на підтримку Укра-
їни. У п’ятницю Прези-
дент України Володимир 
Зеленський вилетить до 
Парижа, де зустрінеть-
ся із президентом Фран-
ції Еммануелем Макро-
ном. А глава МЗС Литви 
Габріеліус Ландсбергіс, 
який нещодавно закликав  
НАТО надати Украї-
ні програму членства в 
Альянсі, прибуде до Киє-
ва. Імовірно, до нього при-
єднаються колеги з Литви 
та Естонії. 

Загальний локдаун у країні не вводитимуть
Любов ДМИТРЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

В Україні, на жаль, спостеріга-
ється доволі напружена ситу-

ація із поширенням коронавірусної 
хвороби. А це означає, що дотри-
мання протиепідемічних правил і 
обмежень — усе ще нагальна необ-
хідність для нас. Адже дисципліна 
рятує життя.

Проте кілька областей уже ви-
йшли з «червоних» карантинних 
зон, і ситуація в них вирівнюєть-
ся. Знижується кількість госпіта-
лізацій та реанімацій. Це свідчить 
про те, що модель адаптивного ка-
рантину ефективно працює. А то-
му закривати всю країну на лок-
даун немає жодного сенсу. На цьо-
му наголосив Прем’єр-міністр  Де-
нис Шмигаль  під час чергового за-
сідання уряду.

 «Дають результати відповідаль-
ні дії органів місцевої влади, які 
оперативно і з розумінням відреа-
гували на спалахи хвороби у себе 
на місцях. А уряд тим часом про-
довжує вживати заходів для по-
силення боротьби з пандемією. На 
виконання указу Президента та 
рішення РНБО було затвердже-
но оновлений Національний план 
вакцинопрофілактики, що фак-
тично ставить питання вакцинації 
на найвищий щабель для всіх ор-

ганів державної влади», — зазна-
чив Прем’єр-міністр. Він уточнив, 
що передбачено пришвидшення 
кампанії з вакцинації. Тож очіку-
ють, що цього року більш як поло-
вина всіх дорослих українців при-
щепляться.

Інформпортали 
адаптують  
для потреб людей  
з інвалідністю

На засіданні уряду було затвер-
джено план заходів для додатко-
вої підтримки людей з інвалідніс-
тю, в якому відображено заходи, 
покликані зменшити вплив панде-
мії на них.

«Ідеться наприклад про адапту-
вання інформаційних порталів та 
систем, вебінтерфейсів та мобіль-
них додатків. Щоб люди з інвалід-
ністю отримали самостійний до-
ступ до інформації про COVID-19 
та мали змогу використовувати 
функціонал таких програм і додат-
ків», — зауважив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що з 19 квітня 
2021 року фізичні особи-підпри-
ємці та наймані працівники з «чер-
воних» карантинних зон зможуть 
надсилати заявки на отримання 8 
тисяч гривень допомоги від держа-
ви. Мінсоцполітики та Мінцифри в 

максимально стислі терміни підго-
тували всю необхідну інфраструк-
туру для цього. І як і під час поси-
леного карантину взимку, допомо-
гу можна буде отримати через пор-
тал або додаток «Дія».

«Реєстрація починається з 19 
числа, і виплати будуть у такій са-
мій послідовності і в ті самі терміни, 
як і під час зимового локдауну», — 
поінформував очільник уряду.

Кабмін затвердив фінальний 
варіант Національної стратегії зі 
створення безбар’єрного просто-
ру в Україні. За пропозицією пер-
шої леді Олени Зеленської буде 
створено раду безбар’єрності, яка 
зможе відстежувати і контролю-
вати стан виконання цієї стратегії. 
Прем’єр-міністр подякував першій 
леді за актуалізацію питання усу-
нення бар’єрів у всіх сферах нашо-
го життя і згуртування для цього 
широкого кола експертів, громад-
ськості та органів влади.

Було затверджено Звіт про ді-
яльність уряду у 2020 році. «Доку-
мент необхідний, щоб оцінити цей 
дуже непростий рік. І тут важли-
вий момент — нагадування, що 
влітку та восени МВФ прогнозував 
падіння ВВП України на понад 8%. 
Але ми впоралися набагато краще, 
і падіння ВВП було майже вдвічі 
меншим. Україна продемонстру-
вала фактично один з кращих ре-

зультатів серед європейських кра-
їн з утримання ситуації в економі-
ці», — сказав Прем’єр-міністр.

Підтримали урядовці дві важли-
ві та актуальні стратегії: Страте-
гію людського розвитку, де пред-
ставлено п’ять стратегічних цілей, 
які стосуються покращення ме-
дицини, освіти, соціального забез-
печення, інклюзивності та рівних 
прав, і Стратегію розвитку оборон-
но-промислового комплексу Укра-
їни. У цьому документі сформова-
но пріоритети і цілі розвитку ОПК 
з урахуванням актуальних загроз. 
Важливий акцент — управлін-
ня якістю продукції та стандарта-
ми НАТО. Це корпоратизація під-
приємств ОПК та імпортозаміщен-
ня критичних матеріалів. 

«Ми хочемо, щоб наш оборонний 
комплекс став ще більш інновацій-
ним, відкритим і водночас менш за-
бюрократизованим. Це сигнал, що 
Україна готова давати відсіч агре-
сорові й забезпечуватиме наших 
військових продукцією вітчиз-
няного виробництва», — наголо-
сив Денис Шмигаль. Надалі обидві 
стратегії буде представлено РНБО.

Транскордонна 
співпраця

Було затверджено Програму 
розвитку транскордонного співро-

бітництва на 2021—2027 роки. Пе-
редовсім ідеться про співпрацю з 
Польщею, Словаччиною, Угорщи-
ною, Румунією, Болгарією, Грузією 
й Туреччиною. Акцент буде зро-
блено на реалізації європейських 
положень та конвенцій, участі в єв-
ропейських стратегіях розвитку 
Карпатського та Дунайського ре-
гіонів.

Кабінет Міністрів затвердив По-
рядок використання коштів для 
відновлення колії європейського 
зразка від Чопа до Ужгорода. Як 
зазначив Прем’єр, загальна вар-
тість проєкту — 5 мільйонів гри-
вень.

«Це дасть змогу зробити в Ужго-
роді пересадковий вузол з україн-
ських шляхів на європейські. Таку 
лінію на Закарпатті було демонто-
вано 1991 року, а тому дуже сим-
волічно, що на тридцятий рік не-
залежності ми починаємо її віднов-
лення й Україна стане ближчою до 
Європи у прямому сенсі слова», — 
наголосив очільник уряду.

Урядовці затвердили План за-
ходів на 2021 рік з реалізації Стра-
тегії комунікації у сфері європей-
ської інтеграції на 2018—2021 роки 
та підтримали розроблений Мін-
фіном законопроєкт про набут-
тя Ощадбанком статусу учасника 
Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб.

Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулебу, що США непохитно 
стоять на боці України в її протидії російській агресії
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Українці мають право
ВАРТО ЗНАТИ. Про захист гідності і свобод людей у нашій державі 2020 року розповіла 
уповноважена ВР з цього питання

Любомира КОВАЛЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

Права людини — це її природні 
можливості, що забезпечують 

гідність і свободу діяльності в усіх 
сферах суспільного життя. Укра-
їнцям їх гарантують Основний За-
кон — Конституція і  міжнародні 
угоди. Стаття 21 Конституції  ви-
значає, що всі люди вільні і рівні у 
своїй гідності та правах. А утвер-
дження і забезпечення прав і сво-
бод людини — головний обов’язок 
держави. 

Тож відповідно до статті 18 За-
кону «Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав люди-
ни», омбудсман Людмила Денісова 
представила парламенту  щоріч-
ну доповідь за 2020-й про стан до-
держання та захисту прав і свобод 
людини та громадянина в Україні. 

Скарг побільшало  
на 40%

Презентуючи її, Людмила Дені-
сова зазначила, що протягом 2020 
року до українського омбудсмана 
надійшло 48 405 повідомлень про 
порушення прав особи, що на 40% 
більше, ніж 2019-го (33 838). Понад 
24 тисячі, або більш як 50%, стосу-
валися порушень громадянських 
та політичних прав українців. По-
над 10 тисяч — порушень еконо-
мічних, соціальних та культурних 
прав. Інші: майже 4  тисячі — про 
порушення прав внутрішньо пере-
міщених осіб, понад 3 тисячі —  по-
рушення прав у місцях несвобо-
ди і майже стільки само — про по-
рушення особистих прав і свобод. 
Майже 1,7 тисячі — про порушен-
ня прав дітей і понад 1,2 тисячі — 
військовослужбовців. 

Вона зазначила, що з початком 
пандемії СOVID-19 та карантин-
них обмежень із квітня 2020 року 
щомісячна кількість повідомлень 
про порушення прав людини зрос-
тала порівняно з аналогічними пе-
ріодами 2019-го. У травні їх кіль-
кість зросла на 30%, у червні — на 
75%, а у липні — вдвічі. 

Задля відновлення прав людей 
омбудсман подала 20 044 звер-
нення до органів влади та місцево-
го самоврядування, внесено 60 по-
дань, 39 приписів та складено 237 
протоколів про адміністративні 
правопорушення. Проведено моні-
торинг 310 судових засідань і пода-
но 19 позовів від імені осіб про по-
новлення в судовому порядку по-
рушених прав і свобод.

Омбудсман наголосила, що жод-
не звернення до уповноваженої  не 
залишається без належного реагу-
вання. Торік у 92% звернень укра-
їнців їхні права було повністю по-
новлено, щодо 5%  ще триває роз-
гляд питання і 3%  направлено для 
вирішення за належністю до від-
повідних органів.

Особисті права  
та свободи

4%, або понад 2 тисячі, торішніх 
звернень до уповноваженої з прав 
людини стосувалися права на по-
вагу до гідності. Це майже вдвічі 
більше, ніж 2019-го. З них 74%, або 
1,5 тисячі, стосувалися порушень 
права людини на невтручання в 
особисте і сімейне життя під час 
здійснення колекторської діяль-
ності. Для стягнення заборгованос-
ті колекторські компанії незаконно 
використовували персональні да-
ні членів родин, сусідів, друзів та 
співробітників осіб, які мають про-
строчені фінансові зобов’язання. 
За словами омбудсмана, колекто-

ри часто застосовують жорсткі, 
часом протиправні методи. Причи-
на, на її переконання, в тому, що у 
чинному законодавстві донедавна 
не було встановлено та врегульо-
вано поняття колекторської діяль-
ності, правил поведінки працівни-
ків таких компаній та їхню відпо-
відальність.

Тож спільно з народними депу-
татами і Національним банком на-
працювали проєкт закону «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо за-
хисту боржників при врегулю-
ванні простроченої заборгованос-
ті», який Верховна Рада ухвалила 
19 березня 2021 року. Відтепер та-
кі правовідносини регламентова-
но. 12 квітня закон підписав Пре-
зидент.

Людмила Денісова зазначила, 
що в умовах пандемії пришвид-
шилася цифровізація. Люди ста-
ли більше користуватися онлайн-
сервісами. Офіс уповноваженого 
провів перевірку стану дотриман-
ня права на приватність у роботі 
порталу «Дія» та додатка «Дій вдо-
ма». Вона наголосила, що жодних 
порушень виявлено не було.

А ось під час перевірки елек-
тронної системи охорони здо-
ров’я було встановлено  надмір-
не збирання персональних даних. 
За підсумками перевірки внесено 
подання уповноваженого і зазна-
чені в ньому рекомендації врахо-
вано у Концепції розвитку елек-
тронної охорони здоров’я, за-
твердженій урядом наприкінці 
2020 року. 

Розроблено закон «Про захист 
персональних даних», редакцію 
якого омбудсман повністю підтри-
мує і чекає на ухвалення докумен-
та у парламенті.

Проти дискримінації
445 повідомлень, що надійшли 

до омбудсмана, стосувалися дис-
кримінації людей за різними озна-
ками. 29% з них — за ознакою ре-
лігійних переконань, 10% — інва-
лідності та стану здоров’я, 7% — 
національного походження, 4% — 
статі, по 3% — віку та  сексуальної 
орієнтації. 

В умовах карантину доступ до 
банківських послуг та перевірка 
стану рахунків більшість україн-
ців здійснює онлайн. Проте особи 
з порушенням зору не могли ско-
ристатися ними, оскільки веббан-
кінг не пристосований до їхніх по-
треб. Тож нині на виконання ре-
комендацій уповноваженого НБУ 
розробляє заходи для вітчизня-
них банків для усунення цього по-
рушення.

Встановлено 26 випадків расо-
вої дискримінації. Деякі мали кри-
мінальний характер, як-от побит-
тя студентів, вандалізм щодо ре-
лігійних споруд та порушення не-
доторканності житла. За сприяння 
уповноваженої за трьома з них по-
ліція розпочала досудові розсліду-
вання.

Людмила Денісова повідоми-
ла, що з 49 релігійних організацій, 
які діяли на початок окупації на 
Кримському півострові, через ре-
пресії Російської Федерації нині 
залишилося всього шість. Десятки 
храмів захопила окупаційна вла-
да. Деякі релігійні організації ого-
лошено терористичними та екс-
тремістськими. У мечетях вста-
новлюють відеоспостереження, а 
вірян карають за читання Корану 
та релігійні пісні. А на окуповано-
му сході України більшість релі-
гійних громад припинили існува-
ти, їхні храми захопили. Протягом 
року омбудсман провела зустрічі 
із представниками моніторингової 
місії ООН, ОБСЄ, Міжнародного 
комітету Червоного Хреста тощо 
і доносила до них цю інформацію. 

Порушували і право громадян 
спілкуватися державною мовою в 
освітньому процесі, торговельних 
мережах та під час одержання ін-
формації про товари. За підсумка-
ми наданих уповноваженою реко-
мендацій ці порушення було усу-
нуто.

2020 року по допомогу на Урядо-
ву гарячу лінію, в поліцію, органи 
соцзахисту звернулися 211 тисяч 
осіб, які постраждали від домаш-
нього насильства, що на 62% біль-
ше, ніж 2019-го. 70% таких пові-
домлень, які надійшли до уповно-
важеної, стосувалися порушен-
ня права на захист постраждалих 
осіб. Як-от заяви потерпілих у по-
ліції не приймали, а злочини ква-
ліфікували як тілесні ушкоджен-
ня або майнові суперечки. Розслі-
дування закривали.

За підсумками заходів, вжи-
тих омбудсманом, відкрито чотири 
кримінальні провадження, видано 
заборонні та обмежувальні припи-
си кривдникам. А винних у безді-
яльності посадових осіб притягну-
то до дисциплінарної відповідаль-
ності.

Громадянські  
та політичні права

15%, або понад 7 тисяч звернень, 
стосувалися порушення права на 
правосуддя, що на 67% більше, ніж 
2019-го. Більшість із них станов-
лять порушення процесуальних 
прав на стадії кримінального про-
вадження та досудового розсліду-

вання. Наприклад, бездіяльність 
слідчого або прокурора, підозрю-
ваним не надають доступ до захис-
ника та ін. Після реагування упо-
вноваженої винних у порушеннях 
правоохоронців притягнуто до від-
повідальності.

Протягом 2020 року було пере-
вірено дотримання процесуаль-
них прав 138 громадян, які перебу-
вають у місцях несвободи у 26 кра-
їнах. Виявлено порушення їхніх 
прав на справедливий суд, юри-
дичний захист, охорону здоров’я 
та отримання консульської допо-
моги. Після звернень до обмуд-
сманів та правоохоронних орга-
нів інших країн та дипломатичних 
представництв порушені права 
наших громадян було відновлено.

133 громадяни України Росій-
ська Федерація незаконно пере-
слідує за політичними мотивами. З 
них 114 ув’язнено, 97 перебувають 
в РФ, 17 — в АР Крим. На тимча-
сово окупованому сході незаконно 
утримують 260 українців, з яких 
44 військовослужбовці. Людей 
утримують  без меддопомоги та 
засобів захисту від коронавірусу. 
Уповноважена постійно перебуває 
на зв’язку з їхніми рідними, адво-
катами та консульськими праців-
никами. Про це повідомлено між-
народні правозахисні організації. 

Захистити дитину
 1667 повідомлень стосували-

ся порушення прав неповнолітніх. 
Серед них на  піклування і турботу 
батьків, виховання в родині, осві-
ту, житло, захист від насильства 
та ін. Це на 67%  більше, ніж 2019 
року.

2020-го через карантинні обме-
ження понад 42 тисячі дітей зали-
шили інтернатні заклади та повер-
нулися в родини. На жаль, біль-
шість цих родин перебувала у 
складних життєвих обставинах, 
тож наглядати за неповнолітніми 
мали б фахівці служб у справах ді-
тей. Проте на початок 2020 року з 
830 територіальних громад вони 
були тільки у 207. Отже, діти пе-
ребували без належного захисту 
та підтримки. За зверненням ом-
будсмана фахівці Мінсоцполіти-
ки провели інспектування близь-
ко 170 тисяч родин. 867 дітей віді-
брали в батьків через загрозу їх-
нім життю і здоров’ю. Виявили 
1593 неповнолітні, які залишилися 
без батьківського піклування в пе-
ріод карантину, їх повернули в ін-
тернати.

16% повідомлень стосували-
ся порушення права дітей на осві-
ту. В умовах  переходу на дистан-
ційне навчання система освіти по-

казала неготовність до якісно-
го функціонування у віддаленому 
доступі, брак можливостей у бать-
ків організувати таке навчання че-
рез складні життєві обставини. Зо-
крема труднощі з одночасним до-
ступом до дистанційного навчан-
ня в родинах, які мають кілька ді-
тей шкільного віку, низька якість 
інтернет-зв’язку чи повна його 
відсутність в окремих районах. За 
поданням уповноваженої напри-
кінці 2020 року уряд затвердив 
Порядок забезпечення допоміж-
ними засобами для навчання осіб 
з особливими освітніми потребами.

Виявлено порушення права ді-
тей на медичну допомогу та лі-
кування через недостатність фі-
нансування медзакладів. Завдяки 
втручанню омбудсмана в держбю-
джеті на це передбачено 10,3 міль-
йона гривень.

Економічні  
та соціальні права

Кількість скарг до уповнова-
женої з такої тематики 2020 року 
зросла на 30% порівняно з 2019-м. 
Через моніторинг 216 об’єднаних 
територіальних громад встановле-
но системне порушення права на 
землю: повільні темпи реєстрації 
земельних ділянок, відмови у реє-
страції прав на ділянки, вимагання 
документів, не передбачених за-
конодавством, тощо. За втручання 
омбудсмана місцева влада понови-
ла громадян в їхніх правах.

В умовах пандемії під загро-
зою опинилося право на підприєм-
ницьку діяльність. Українці звер-
талися до уповноваженої щодо 
правомірності карантинних обме-
жень та застосування штрафних 
санкцій. Це відбувалося через не-
достатні роз’яснення місцевої вла-
ди карантинних обмежень. Усі, 
хто потребував, такі роз’яснення 
отримали.

14,7% скарг — на порушення со-
ціальних прав. Як-от на неотри-
мання пільг під час карантину че-
рез призупинення або скасування 
пільгового проїзду в громадсько-
му транспорті. Отримано 10 таких 
скарг. Після втручання уповнова-
женої права громадян було віднов-
лено.

Постраждалі від 
збройних конфліктів

7,8% скарг, що надійшли торік 
до омбудсмана, стосувалися по-
рушення прав внутрішньо пере-
міщених осіб. Це вчетверо більше, 
ніж 2019 року. Через збройну агре-
сію Росії порушено права жителів 
тимчасово окупованих територій. 
Кількість постраждалих серед ци-
вільного населення становить 128 
осіб, зокрема 23 загиблих.

Через пандемію коронавіру-
су протягом березня — грудня  
2020 року  кількість перетинів кон-
трольно-пропускних пунктів жи-
телями окупованих територій 
зменшилася у 27 разів. До уповно-
важеної надійшло майже 1,7 ти-
сячі повідомлень, що люди не мо-
жуть реалізувати своє право на 
вільне пересування. Відновити йо-
го вдалося через звернення до ко-
мандувача ООС.

На завершення доповіді уповно-
важена Верховної Ради України з 
прав людини уточнила, що з її що-
річної доповіді за 2019 рік, у якій 
було надано 245 рекомендацій по-
ліпшення стану дотримання прав 
людини в Україні, виконано 14%, 
виконують 23%, частково викона-
но 17% та 46% не виконано, тобто 
попереду ще багато роботи.

У Криму віряни зазнають утисків і переслідувань від окупаційної влади та гуртуються, щоб протистояти їм
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АКТУАЛЬНА ТЕМА
ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 квітня 2021 р. № 336 
Київ

Про внесення змін до переліку товарів  
(у тому числі лікарських засобів, медичних 

виробів та/або медичного обладнання), 
необхідних для виконання заходів, 

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 
оподаткування податком на додану вартість

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 
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 оподаткування по-
датком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971,  
№ 33, ст. 1113; 2021 р., № 11, ст. 459), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 7 квітня 2021 р. № 336

ЗМІНИ,  
що вносяться до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних 
виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, 

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 оподаткування податком на додану вартість
У підрозділі «Засоби індивідуального захисту» розділу «Медичні вироби, ме-

дичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямова-
них на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2»:

назву підрозділу викласти в такій редакції:
«Засоби індивідуального захисту*»;
позиції

«6307 90 98 00 Медична маска*, респіратор FFP2 або FFP3, маски,  
неоснащені змінними фільтрами

3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00

Халат ізоляційний медичний одноразовий**

3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00»

Костюм біологічного захисту/комбінезон**

замінити такими позиціями:
«6307 90 98 00 Медична маска**, респіратор FFP2 або FFP3, маски,  

неоснащені змінними фільтрами
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00

Халат ізоляційний медичний одноразовий***

3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00»;

Костюм біологічного захисту/комбінезон***

виноски «*», «**» викласти в такій редакції:
«* Підрозділ зазначається для звільнення від оподаткування податком на дода-

ну вартість лише для операцій з постачання на митній території України.»;
«** До позиції «медична маска» додається документ про відповідність ДСТУ  

EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.»;
доповнити перелік виноскою «***» такого змісту:
«*** До зазначеної позиції товарів додається документ про відповідність ДСТУ 

EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 квітня 2021 р. № 337 
Київ

Деякі питання розширення доступу  
до кисневої терапії для лікування гострої 

респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабі-
нет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Дозволити для потреб охорони здоров’я на період дії карантину, встановле-
ного рішенням Кабінету Міністрів України з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2:

для забезпечення розширення доступу до кисневої терапії для лікування зазна-
ченої гострої респіраторної хвороби використання кисню технічного, якість (спе-
цифікація) якого за основними показниками відповідає вимогам до кисню медич-
ного;

виключно ліцензіатам, що провадять господарську діяльність з виробництва та 
оптової торгівлі медичними газами, доставку до закладів охорони здоров’я кисню 
технічного, основні показники якості (специфікації) якого відповідають основним 
показникам якості кисню медичного. При цьому основні показники специфікації 
та методики контролю кисню технічного повинні відповідати основним показни-
кам кисню медичного, зокрема об’ємна частка кисню повинна становити не менше 
99,5 відсотка, що підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, 
виданим акредитованою/атестованою лабораторією з контролю якості.

2. Установити, що ліцензіати, які здійснюють доставку кисню технічного до за-
кладів охорони здоров’я, забезпечують щомісячне інформування Державної служ-
би з лікарських засобів та контролю за наркотиками про отримувачів (заклади охо-
рони здоров’я), обсяги та якість доставленого кисню. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Одним пільга, іншим біда
АПК І ВЛАДА. Закон про зниження ПДВ на деякі види аграрної 
продукції обернувся збитками для вітчизняної переробки

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Побоювання щодо За-
кону №1115-IX «Про 

внесення змін до Податко-
вого кодексу України що-
до ставки податку на до-
дану вартість з операцій 
з постачання окремих ви-
дів сільськогосподарської 
продукції» (законопроєкт 
№3656), на жаль, справ-
дилися. На сполох б’ють 
переробні підприємства 
м’ясної та молочної галу-
зей — з набуттям законом 
чинності перед ними поста-
ли нові загрози.  

Ці загрози представники 
галузей обговорювали не-
давно з експертами та на-
родними обранцями, біль-
шість яких виявилася спів-
авторами злощасного зако-
нопроєкту. Про це повідо-
мила пресслужба Асоціації 
«М’ясної галузі». Головне, 
про що вітчизняні перероб-
ники поінформували зако-
нодавців: відтепер підпри-
ємства молочної та м’ясної 
галузей, які працюють ле-
гально, не можуть конку-
рувати з тіньовими. Уся за-
ковика в тому, що на сиро-
вину (зокрема сире молоко 
та живу худобу) діє зниже-
ний ПДВ (14%), а на продук-
ти переробки цієї сировини 
— повний: 20%.  Це і спри-
чиняє збитки вітчизняному 
виробникові.  

Покарання 
переробників

Скажімо, легальне 
м’ясопереробне підприєм-
ство купує свиней із част-
кою ПДВ 14% , а під час ре-
алізації продукції перероб-
ки свинини мусить, окрім 
власних витрат, сплачу-
вати націнку 6% різни-
ці з ПДВ, а на додачу ще й 
1,2% на цю націнку. А ось 
нелегальні переробники 
або ті, що зареєстровані як  
ФОПи на спрощеній систе-
мі оподаткування, не спла-
чують нічого.

Хто від цього програв? 
Передовсім покупці. Хоч 
їм обіцяли якесь знижен-
ня роздрібних цін у разі за-
провадження норм недавно 
ухваленого закону, а вихо-
дить навпаки. Адже якщо 
переробник мусить спла-
чувати додатковий пода-
ток, його продукція поде-
шевшати аж ніяк не може! 
Ось і виходить, що на сло-
вах підтримуємо розвиток 
власної переробки, а на-
справді за рахунок пере-
робників підгодовуємо екс-
портерів сільськогосподар-
ської сировини. 

А ми ж казали!
Депутати тепер засмуче-

но чухають потилиці: мов-
ляв, хотіли як краще, а ви-
йшло як зажди. Щоправ-
да, не всі вони однаково щи-
рі — частина чудово знала, 
що робить і на чию користь. 
Але інші, сподіваємося, та-
ки справді піддалися омані. 
Та й не дивно, адже великі 
трейдери-експортери, в ін-
тересах яких ухвалювали 

цей закон, мають достатньо 
грошей і впливу, аби пере-
конати кого завгодно в чому 
завгодно.   

Голова Комітету з пи-
тань фінансів, податкової 
та митної політики Вер-
ховної Ради Данило Гет-
манцев в одній із соціаль-
них мереж зазначив: «За 
свідченням виробників, рі-
шення про пільгову ставку 
ПДВ 14% фактично пара-
лізувало їхню роботу, зу-
мовивши здорожчання то-
вару білих виробників по-
рівняно з тінню на 7,2%, що 
вивело їх за межі рента-
бельності. Сумно. Помилку 
треба виправляти».

Певна річ, треба. Але 
ж здавна відомо: запобіг-
ти помилці набагато лег-
ше, ніж потім її виправля-
ти. Хіба ж законодавців не 
застерігали про загрозу? 
Хіба ми не друкували за-
стереження фахівців, що 
саме так і станеться («УК» 
від 4 вересня та 9 жовтня 
2020 року)? І серед тих, хто 
оприлюднював свої засте-
реження, була й Асоціація 
«М’ясної галузі». 

Ще торік у жовтні у від-
критому листі до Прези-
дента України вони заува-
жували: ухвалення зако-
нопроєкту призведе до по-
дорожчання м’яса та мо-

лока для населення, а не 
їх здешевлення. Авто-
ри звернення наголошува-
ли на хибній практиці, яка 
у нас склалася вже давно: 
підтримувати одну ланку в 
ланцюгу агропромислово-
го виробництва чомусь за-
вжди намагаються за ра-
хунок іншої, у даному разі 
— переробки сільськогос-
подарської продукції. 

У такому разі, застері-
гали в асоціації, зниження 
ставки ПДВ на живу худо-
бу та сире молоко з 20% до 
14% без відповідного зни-
ження на продукти їх пе-
реробки призведе лише до 
одного: переробні підпри-
ємства муситимуть плати-
ти 6% різниці у ставці ПДВ 
замість виробників. Нато-
мість у країнах ЄС зниже-
ну ставку ПДВ застосову-
ють до всього ланцюга — 
від первинного виробника 
аж до роздрібної торгівлі. 

Але застереження не по-
чули, і негативний прогноз 
справдився. І до речі, ніхто, 
навіть ті, чиї прізвища сто-
ять у переліку авторів за-
конопроєкту, не може по-
яснити, як і навіщо в до-
кумент, явно ухвалений на 
користь експортерів зерна, 
потрапили продукти  тва-
ринництва, зокрема живі 
свині та незбиране молоко.

Що робити?
Варіантів тут може бути 

кілька: перший — поверну-
ти все, як було, тобто усім по 
20% ПДВ. Такий сценарій не 
надто вигідний для всіх, але 
принаймні ніхто не наріка-
тиме на несправедливість.

Другий — згадати про від-
хилену свого часу ініціативу 
аграрних спілок щодо зни-
ження ставки ПДВ на со-
ціально значущі продук-
ти харчування, як у ЄС, до 
тих самих 14%, але на весь 
маркетинговий ланцюг — 
від виробника сировини до 
споживача. У країнах ЄС 
ця ставка становить 5—7%, 
у нас було б удвічі більше, 
однак полегшення для спо-
живчого ринку. 

Є й компромісний варіант: 
із 20% ПДВ для переробни-
ків молока та м’яса повер-
тати 6% на спецрахунки, як 
було донедавна.  

Ще один цікавий момент 
— прихильники ухвален-
ня закону нат хненно пере-
конували, нібито він, попри 
інше, сприятиме боротьбі з 
податковим шахрайством. 
Але і тут вийшло настільки 
навпаки, що виникає сумнів: 
чи справді це було зроблено 
лише через нерозуміння, чи 
все ж із заздалегідь обдума-
ною метою? 

Перероблене молоко невиправдано дороге 

ДУМКА ФАХІВЦЯ 

 
Леонід ТУЛУШ,  
к.е.н., завідувач відділу  
фінансово-кредитної  
та податкової політики  
Національного наукового 
центру «Інститут аграрної 
економіки»: 

— Ринок м’ясо- та молокопереробки пред-
ставлений платниками ПДВ і суб’єктами гос-
подарювання, які здійснюють постачання про-
дукції без нарахування ПДВ. Відповідно фор-
муються оптимізаційні схеми із застосуван-
ням суб’єктів спрощеної системи оподаткуван-
ня, яких, згідно із законом, звільнено від необ-
хідності донарахування ПДВ у ціні їхньої про-
дукції.

Такі схеми набули в Україні значного поши-
рення. За оцінками операторів ринку м’яса та 
м’ясопродуктів та даними офіційної статистики, 
частка обсягів постачання м’яса (обробленого 
та фасованого) і м’ясопродуктів (без урахуван-
ня обсягів постачання м’яса свійської птиці) без 
нарахування ПДВ становить не менш 35% за-

гального його обсягу. На ринку молочних про-
дуктів така частка перевищує 15%.

За розрахунками науковців Інституту аграрної 
економіки, у разі закупівлі м’ясо-молочної сиро-
вини з ПДВ за ставкою 20%, її переробки та по-
дальшої реалізації вже в режимі без нарахуван-
ня ПДВ, відповідні суб’єкти раніше отримували 
перевагу 2—4 % вартості кінцевого продукту. А 
після реалізації положень закону № 1115 вигода 
таких суб’єктів зросла до 6—7%.

За таких умов великі виробники м’ясо-
молочної продукції, які працюють із нарахуван-
ням ПДВ, зазнають податкової дискримінації і 
зменшують рентабельність своєї діяльності. Та-
ка ситуація може спонукати окремих операто-
рів ринку м’ясо- та молокопереробки до подріб-
нення свого бізнесу задля уникнення необхід-
ності нараховувати на виході ПДВ за ставкою 
20%. Варто очікувати появу на ринку посередни-
ків, які забезпечуватимуть формування, зокре-
ма для молокопереробних підприємств, вхідно-
го ПДВ за бажаною для них ставкою ПДВ 20% 
за рахунок нових податкових оборудок, як при-
зведуть до зменшення надходжень до бюджету. 

Ситуація може призвести до подрібнення бізнесу
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ЛЮДИНА І ЧАС

«Я жив на максимальних обертах»
ВЕЛИКІ УКРАЇНЦІ. 15 квітня виповнюється 100 років із дня народження  
двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта полтавчанина 
Георгія Берегового

Володимир ДРЯПАК, 
краєзнавець, 

для «Урядового кур’єра»

Тривав повітряний бій. У небі 
було тісно — воно палало вог-

нем і, мов гігантська м’ясорубка, 
перемелювало людей і машини. 
Охоплені полум’ям німецькі й ра-
дянські літаки падали на землю. 
Аж ось кулеметна черга воро-
жого «фокке-вульфа» прошила 
фюзеляж радянського Іл-2. «До-
тягти б до своїх», — подумав ко-
мандир. «Товаришу лейтенанте, 
взуття горить, тліє ранець пара-
шута», — прокричав ззаду стрі-
лець-радист. «Стрибаємо».

Народився…  
в землянці

У роки Другої світової війни 
Георгія Берегового збивали три-
чі. Але він щоразу повертався у 
стрій. Друзі жартували: «То та-
лан». Але він знав: його рятува-
ло вміння подолати страх і пані-
ку та готовність битися до остан-
нього набою.

Георгій Береговий народився 15 
квітня 1921 року в селі Федорів-
ка Карлівського району на Пол-
тавщині. Сусіди розповіли, що Бе-
регові жили у старенькій хаті на 
станції «Орчик». Глава родини 
Тимофій працював залізнични-
ком. Але під час визвольних зма-
гань 1917—1922 років денікінці 
вигнали його разом з дружиною 
Марією та синами Віктором і Ми-
хайлом на вулицю. Безхатченки 
викопали у лісі землянку. 

«Невдовзі у ній народився  
Георгій. Моїй бабусі було оди-
надцять років. Із старшими Бе-
реговими тутешні діти вже дав-
но товаришували. Гуляли на лу-
ках, їли шовковицю, вишні, сли-
ви, — розповідає вчителька Фе-
дорівської загальноосвітньої 
школи Наталя Юхновська. — 
Життя родини було нелегким. 
Тітка Марія, пригадувала бабу-
ся, частенько просила її, щоб до-
гледіла найменшого, доки вона 
поралася по господарству. Чо-
ловіка Тимофія Миколайовича 
часто не було вдома. Майже весь 
час у роз’їздах».

1932 року, рятуючи родину від 
голоду, Тимофій Береговий ви-
віз її на Донбас. У всесоюзній «ко-
чегарці» розгорталася індустріа-
лізація. Закінчивши єнакіївську 
восьмирічку, Георгій влаштував-
ся працювати на місцевий мета-
лургійний комбінат. У вільний 
час опановував планеризм, читав 
про вітчизняних конструкторів. 
Надзвичайно вразила хлопця іс-
торія порятунку із льодового по-
лону пароплава «Челюскін». Не-
вдовзі почув нову сенсацію: здій-
снено безпосадковий переліт Мо-
сква — Північний полюс — Аме-
рика.

Авіатори встановлювали ре-
корд за рекордом. Натхнений ге-
роїзмом льотчиків, Георгій вирі-
шив і собі завоювати небо. В аеро-
клубі вперше сів за штурвал на-
вчально-тренувального По-2. А 
за кілька місяців був курсантом 
школи воєнних льотчиків імені 
Пролетаріату Донбасу.

«Віктор Береговий першим з 
родини піднявся в небо, закінчив-
ши Полтавську авіаційну школу. 
Михайло — теж льотчик. При-
клад старших братів став вирі-
шальним, і Георгій теж вирішив 
присвятити себе служінню небу», 
— розказувала колишній дирек-

тор Карлівського історико-кра-
єзнавчого музею Тетяна Голуб.

На фронтах  
Другої світової

Два роки тривала війна, а  
Георгій був далеко від лінії фрон-
ту. Його і товаришів командуван-
ня тримало у резерві. Та з черв-
ня 1942-го лейтенант Береговий 
у складі Калінінського, Воронезь-
кого, Степного, першого та друго-
го Українських фронтів воював на 
літаках Іл-2. «Чорна смерть» — 
так прозвали їх гітлерівці. Почерк 
Берегового на місцях боїв був не-
змінним: багато понівеченої во-
рожої техніки. Так було під Рже-
вом і Києвом, біля Дніпра і Львова, 
після визволення Волині, Поль-
щі, Румунії, Угорщини. Він і сам 
втратив підбитими три машини, 
але залишився живий. А у жовтні 
1944 року гвардії капітану Георгі-
єві Береговому присвоїли звання 
Героя Радянського Союзу. 

Останні бойові вильоти він 
здійснив після 9 травня 1945 ро-
ку. У Чехословаччині знищував 
вояків фельдмаршала Шернера, 
які разом з командувачем не ви-
знали капітуляції. 

Починалося мирне життя.  
Георгій вирішив присвятити се-
бе авіації. Закінчив вищу офі-
церську школу і протягом 16 ро-
ків служив льотчиком-випробу-
вачем у науково-дослідному ін-
ституті військово-повітряних сил 
імені Чкалова. 

«Це професія, без перебіль-
шення, героїчна. Адже, щоб ма-
шину зробити повітряним бій-
цем, поставити на крило, її тес-
тують льотчики-випробувачі. 
Досконало вивчають літаки, їх 
конструкцію, озброєння, ймовір-
ні ризики, небезпеки. Отже, гото-
ві до будь-яких позаштатних си-
туацій», — розповів генерал-ма-
йор заступник головнокоманду-
вача ВПС України (1997—2000) 
Геннадій Котляр. 

Бувало, машини показува-
ли норов. Але приручені, підко-

рялися волі і досвіду. Загалом 
за кар’єру льотчика-випробува-
ча Береговий поставив на крило 
більш як 50 нових машин, випро-
бував перші перевантажуваль-
ні костюми та захисні скафан-
дри для льотчиків. 14 квітня 1961 
року йому присвоїли звання за-
служеного льотчика-випробува-
ча СРСР.

У жовтні 1957-го на орбіту бу-
ло виведено перший штучний су-
путник Землі. Почалась ера осво-
єння космосу. У колах льотчиків 
з’явилися чутки про набір у загін 
космонавтів. Рапорт із прохан-
ням зарахувати до першої кос-
мічної групи написав і наш зем-
ляк. Але Береговому відмови-
ли. Йому було 40. Керівники про-
грами підбирали фізично міцних 
льотчиків, яким не було 30. А ко-
лишній штурмовик сподівався й 
вірив.

Перший політ  
у космос

Минули роки. На орбіті побу-
вали вже п’ятеро космонавтів. У 
випробувальний центр надійшов 
секретний наказ: «Береговому 

лягати у шпиталь на обстеження 
№1». У загін космонавтів Георгія 
зарахували 1963 року полковни-
ком, за плечима якого понад 20 
років льотної практики. Та серед 
космонавтів почувався новобран-
цем, ніби повернувся у курсант-
ську юність. Найважче було пе-
ребудувати організм для наднор-
мових фізичних навантажень, 
але він витримав цей іспит. 

Успішно пройшов і так звані 
проби на виживання. До приходу 
в загін не вмів плавати. Але на-
вчився і пірнати, і стрибати з ви-
шки. Новобранці до автоматизму 
опрацьовували техніку дій у ра-
зі приводнення. Адже від того, чи 
втримаються космонавти на вод-
ній поверхні, як упораються із 
хвилями, залежатиме їхнє жит-
тя. Спробував Береговий себе і в 
ролі Робінзона. Кілька днів після 
навчального приземлення в тай-
зі боровся за життя, маючи ли-
ше сірники, ніж, бортпайок і сиг-
нальні ракети. Медична комісія 
визнала його абсолютно здоро-
вим. 

Підготовка до космічного по-
льоту тривала майже пів ро-
ку. Він досконало опанував сис-
теми кораблів «Восток» та «Вос-
ход», технологію відеозйомки 
портативною камерою. Одним з 
перших вивчив нову орбітальну 
станцію «Союз». 

Політ «Союзу-1» закінчився 
трагедією. 24 квітня 1967 року під 
час повернення на Землю через 
відмову парашутної системи за-
гинув космонавт Володимир Ко-
маров. «Ось який він, мирний кос-

мос. Отже, знову в бій. Ми навчи-
мо «Союзи» літати», — казав собі 
Георгій Береговий і переконував 
науковців, щоб залучали до роз-
робок космічної техніки досвід-
чених льотчиків. 

«Була тенденція, що космонав-
ти літали пасивними пасажира-
ми. Кораблем керували з Центру 
управління польотами. Прора-
ховували балістику, траєкторію. 

Береговий наполягав, що саме 
майбутні космонавти мають бра-
ти участь у створенні та випробу-
ванні техніки», — розказував ди-
ректор Полтавського музею авіа-
ції і космонавтики Андрій Пуш-
карьов.

Почесний 
громадянин  
семи міст

Він часто розмірковував про 
своє місце в житті. У спогадах 
писав: «Я жив на максимальних 
обертах, критичних режимах. 
Інакше не вмів. Та й не прагнув». 

Із 26 по 30 жовтня 1968 ро-
ку тривав політ корабля «Со-
юз-3». Командир — 47-річний 
полковник Береговий. Місія бу-
ла унікальною, адже в ручно-
му режимі він маневрував ко-
раблем і мав зістикуватися з ав-
томатичною станцією «Союз-2». 
На жаль, технічно важка опера-
ція була невдалою. Проте космо-
навт №12 успішно приземлився. 
Дізнавшись про це з повідомлень 
ТАРС, його односельці були в за-
хваті. 

 Наталя Юхновська: «Я тоді 
навчалась у першому класі. Ніко-
ли не забуду, як, дізнавшись про 
подвиг Берегового, раділи мої од-
нокласники, батьки, вчителі. Для 
всіх нас це була сенсація. Чекаю-
чи його приїзду, ми причепури-
ли село, посадили парк імені Бе-
регового».

 Пройшовши війну, фронто-
вик-космонавт двічі Герой Ра-
дянського Союзу ледь не заги-
нув у мирний час. 22 січня 1969 
року Москва зустрічала екіпажі 
одразу двох кораблів: «Союз-4» 
та «Союз-5». Цією нагодою, аби 
вбити генерального секретаря 
комуністичної партії СРСР Ле-
оніда Брежнєва, вирішив ско-
ристатися молодший лейтенант 
Віктор Ільїн. Та замість маши-
ни генсека офіцер розстріляв 
«Чайку», в якій їхали космонав-
ти Олексій Леонов, Андріян Ні-
колаєв, Валентина Терешкова і 
Георгій Береговий. Кулі проді-
рявили автомобіль. Береговому 
уламками скла легко поранило 
обличчя. 

Із 1972-го по 1987-й гене-
рал-лейтенант авіації Берего-
вий очолював Центр підготов-
ки космонавтів імені Юрія Гага-
ріна. Колеги виокремлювали йо-
го розсудливість і об’єктивність. 
Він був небалакучим, але мав 
почуття гумору. Автор праць 
з космонавтики та інженерної 
психології, лауреат Держав-
ної премії СРСР. Почесний гро-
мадянин семи міст, жодного ра-
зу не приїхав на малу батьків-
щину. Хоч місцеві розповідали, 
мовляв, у 1980-х бачили, як од-
ного дня центром села промчали 
дві «Волги» і в одній із них на-
чебто був Береговий. 

Георгій Береговий помер під 
час операції на серці 30 червня 
1995 року.Із 1972-го по 1987-й Береговий керував Центром підготовки космонавтів у Зоряному містечку 

До приходу в загін космонавтів Береговий  
не вмів плавати. Але навчився і пірнати, і стрибати 
з вишки. Спробував він себе і в ролі Робінзона. 
Кілька днів після навчального приземлення в 
тайзі боровся за життя, маючи лише сірники, ніж, 
бортпайок і сигнальні ракети.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
st

re
et

as
tr

on
om

y.
co

m
.u

a

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
te

.le
gr

a.
ph



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

КОРИСНИЙ ДОСВІД

Зелений бізнес сумчанки та голландця 
З УРОЖАЄМ! У селі Косівщина поблизу Сум працьовите інтернаціональне подружжя впродовж 
майже півтора десятиліття вирощує свіжу зелень і десятки найменувань прянощів 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Якщо в Косівщині в когось 
із місцевих запитати, де 

мешкає родина Наталки та 
її чоловіка голландця Анне 
Фредеріка, чи не кожен не-
одмінно уточнить: це ті, хто 
облаштував теплиці для ви-
рощування різноманітної зе-
лені? І не дочекавшись відпо-
віді, покажуть на обій стя, де 
мешкає працьовите подруж-
жя.

Сказати, що там живуть 
господарі, — нічого не ска-
зати. Адже майже за півто-
ра десятиріччя Наталка та 
її чоловік Анне Фредерік ван 
Саєн  створили мінікомбінат, 
де цілий рік вирощують най-
різноманітніші види зелені, 
насамперед салатів. Їх спра-
ведливо вважають піонера-
ми цієї справи — відкрита 
2007 року в Косівщині салат-
на лінія на основі прогресив-
ної технології стала першою 
в Україні й надихнула ба-
гатьох колег-аграріїв на те-
пличну роботу.

Закордонне 
відрядження,  
що стало долею

А почалося все більш як 
два десятиріччя тому, ко-
ли 2000-го тоді 19-літній мо-
лодий голландський спеціа-
ліст Анне Фредерік ван Са-
єн уперше приїхав у Суми на 
запрошення дирекції підпри-
ємства «Сумихімпром» допо-
магати налагоджувати ви-
робництво овочевої продук-
ції в тепличному господар-
стві. Молодий спеціаліст-аг-
роном мав незаперечний ав-
торитет як фахівець теплич-

ного господарства — у себе 
на батьківщині, в Голландії, 
працював в одному з великих 
комбінатів, майданчики яко-
го розташовувалися в усіх 
куточках країни, а також по-
за її межами, зокрема в Іспа-
нії та Великій Британії. Тож 
доводилося постійно їздити 
у закордонні відрядження і 
консультувати колег насам-
перед про вирощування ово-
чів у закритому ґрунті. 

Звісно, тоді ні гість-юнак, 
ні Наталка і гадки не мали, 
що через п’ять-шість років 
їхні життєві шляхи-дороги 
перетнуться в Києві, Ума-
ні, де також є тепличне гос-
подарство, а 2007-го дві долі 
об’єднаються. 

Одружившись, оселили-
ся на батьківщині Наталки, 
у селі Косівщина поряд з міс-
том Суми. Там для сімейно-
го життя було якщо не все, то 
майже все: батьківське обі-
йстя, житло, город, а головне 
— нестримне бажання за-
йнятися справжньою спра-

вою, яка давала б не тільки 
задоволення, а й прибуток.

Коли ж хтось запитує, як 
вдавалося розуміти одне од-
ного під час перших зустрі-
чей, обоє відповідають одна-
ково: кохання не потребує 
особливих слів. А потім уточ-
нюють: Наталка — за осві-
тою вчителька англійської та 
німецької мов, а її суджений 
— хоч і не поліглот, а розмов-
ляє рідною нідерландською, 
що належить до германської 
мовної групи. То які пробле-
ми можуть бути у закоханих 
з таким рівнем філологічних 
знань?  

Спочатку 
в теплицях 
працювали  
до півночі

За тепличну справу моло-
дята взялися відразу ж піс-
ля одруження. Спершу гос-
подарювали на маленькому 
присадибному городі на обі-

йсті Наталії, а з часом взя-
лися будувати теплиці. По-
при освіту і чималий мене-
джерський досвід наречено-
го, вирішили побувати на йо-
го батьківщині й у Фінляндії, 
де напрацьовано масштаб-
ний досвід ведення теплич-
ного господарства. Як роз-
повідає нині Наталка, поба-
чене за кордоном її не про-
сто вразило, а щось більше: 
все напрацьовано до наймен-
ших дрібниць, розкладено на 
поличках, передбачено най-
тонші нюанси. 

За словами Анне Фредері-
ка, вибір зробили на користь 
салатної зелені, яка менш 
вибаглива до температурних 
умов, ніж наприклад огірки 
— для них потрібні стабільні 
щонайменше 20 градусів. 

Невдовзі запустили пер-
шу салатну лінію: свіжу 
продукцію реалізували че-
рез торговельні мережі, са-
мі знаходили покупців. З ча-
сом збудували дві тепли-
ці площею відповідно 500 та 

1500 квадратних метрів. На 
жаль, кілька років тому че-
рез сильний градобій більша 
за площею постраждала на-
стільки, що її довелося пере-
водити до розряду відкрито-
го ґрунту, обходячись поки 
що меншою. Натомість дото-
чили суміжну земельну ді-
лянку, завдяки чому тепер 
зелень вирощують за техно-
логією відкритого ґрунту на 3 
тисячах квадратних метрів. 

Одне слово, працювати 
доводилося і доводиться не 
тільки до сьомого поту, а й 
важче: у перші роки у тепли-
цях майже ночували, точні-
ше, раніше півночі не захо-
дили до житлового будинку. 
Мають надійних помічників 
— Наталчиних маму і брата, 
тобто господарюють учоти-
рьох, не кажучи про 13-річ-
ну доньку Єву та 9-річного 
синочка Ріната, які намага-
ються допомогти батькам.

Збуту допомогла… 
пандемія

Раніше продукцію по-
дружжя реалізувало в Киє-
ві, Дніпрі, Харкові, Кремен-
чуці, Донецьку, інших міс-
тах. Однак з початком воєн-
них дій на сході Донбас як 
ринок відпав, тому довело-
ся переорієнтовувати гео-
графію і сам бізнес. 

Чотири роки тому заре-
єстрували власну торго-
ву марку Zakroma, відкри-
ли інтернет-магазин, у яко-
му, крім власноруч вироще-
ної зелені, з часом почали ре-
алізувати закуплені овочі, 
спеції, соуси, соління, сухоф-
рукти, горіхи тощо. Згодом 
стали торгувати через два 
звичайні магазини в облас-
ному центрі. Покупці не про-

сто задоволені — щиро вдяч-
ні за широкий асортимент 
високоякісної продукції.

Пандемія торгівлю не про-
сто активізувала, а надала 
їй значної динаміки. За сло-
вами господарів, обсяги про-
дажу зросли щонайменше у 
8—10 разів. Постійними по-
купцями стали близько 80% 
тих, хто раніше користував-
ся онлайн-каналом.

Оскільки виробництво ци-
клічне, то посіви проводять 
майже щотижня. А весна 
— особливо напружена по-
ра, тож набір вирощуваного 
максимально широкий. На-
приклад, різноманітні сала-
ти — фризе, лоло росо, лоло 
біонда, фриліс, а ще базилік, 
рукола, кінза, щавель, шпи-
нат, чебрець тощо. Однак на-
бір постійно оновлюється за-
лежно від попиту.

Як наголошує подружжя, 
працювати доводиться дуже 
тяжко щодня, без вихідних і 
майже без відпочинку. 

Якщо раніше у Косівщи-
ну приїжджали батьки Анне 
Фредеріка і родичі, що ста-
вало родинним святом, то че-
рез нинішні карантинні об-
меження такі поїздки ста-
ли проблематичними. Анне 
Фредерік наймолодший із 
трьох синів. Старший одру-
жений з полячкою, середній 
— німкенею, а в Анне Фре-
деріка дружина красуня і 
розумниця українка Натал-
ка сумчанка. 

Батьки втішені не тільки 
цим, а й онуками — Євою та 
Рінатом. Чекають, коли пан-
демія відступить і вони знову 
зможуть побувати в мальов-
ничій Косівщині, яка стала 
рідною не тільки для їхнього 
сина і його сім’ї, а й для них 
самих. 

Пекучий бренд Закарпаття 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ЛОКАЛЬНА ІСТОРІЯ. Останніми 
роками на Перечинщині з’явилися ма-
лі підприємства, що займаються краф-
товими продуктами: «Перечинська 
оранжерея», «Перечинська мануфак-
тура», «Лавандова гора», «Турянський 
мед», «Файна палинка». В одному з 
них –– «Турянський часник» днями по-
бував кореспондент «УК».

Назва переадресовує в село Тур’ї 
Ремети, відоме серед туристів на-
самперед тим, що це батьківщина іс-
торичного листоноші Федора Феке-
ти. Зображення цієї доброчесної лю-
дини розміщено на поштовій мар-
ці, яка отримала «срібло» в конкурсі 
PostEurop на найкращу марку Євро-
пи-2020. Село відоме традицією місце-
вого населення вживати в їжу… жаб. 
Це ще далеко не всі фішки села, що 
лежить на березі річки Тур’я. Часник, 
яким раніше відлякували нечисту си-
лу, а нині з успіхом вирощують, –– од-
на з них. Його вже встигли наректи пе-
кучим брендом Закарпаття.

Якби Владиславові Симочку ще ві-
сім років тому сказали, що в його біо-
графію як підприємця втрутиться час-
ник, то він лише всміхнувся б. Адже до 
того відкрив у місті Перечин два про-
дуктові магазинчики і гадав, що цього 
достатньо. Одного разу вже круто змі-
нив свою долю: відмовившись від учи-
тельської роботи після закінчення іс-
торичного факультету Ужгородсько-

го національного університету, пішов у 
торгівлю. Але вийшло по-іншому.

Отримавши від батьків 6 гектарів па-
їв, тривалий час разом із дружиною зда-
вав їх в оренду. Аж сім років тому зупи-
нив вибір на звичайному часнику. Рос-
лина невибаглива, добре росте в умо-
вах закарпатського середньогір’я, до 
всього ще й доволі дефіцитна. Адже на 
ринках і в магазинах після нового року 
повновладний господар — не україн-
ський, а часник із Китаю або Туреччини. 

«Перші два роки було не так, як роз-
раховував, –– розповідає Владислав. 
–– Не знаючи потреб ринку й не воло-
діючи технологією, робив помилки. На-
приклад, щоб захистити рослини від 
бур’янів, захопився гербіцидами і фун-
гіцидами. І лише з часом зрозумів, що 
краще зробити ставку не на хімію, а на 
органіку і вирощувати екологічно чис-
ту продукцію. Органічні добрива, яки-
ми підживлюють рослину, виробляють 
із гірчиці. Щоразу, вибираючи часник, 
засаджують нею поле. Скошуючи до 
моменту цвітіння і переорюючи, отри-
мують натуральну поживу для рослин». 

Це цілком узгоджується із трендом, 
на який нині робить ставку закарпат-
ський туризм. Усе, що вирощують тут, 
має бути не лише смачним, а й корис-
ним.

Певний час украв французький сорт 
часнику. Лише отримавши перший 
урожай, підприємець зрозумів, що для 
місцевих ґрунтів він не придатний. Тож 
зупинився на вітчизняному сорті Люба-
ша. Він і зберігається, і врожаїть добре. 

Час відрегулював і величину площ 
для вирощування культури. Бо хоч 
часник місцевого виробництва і в де-
фіциті, власними силами реалізувати 
його з усіх 6 гектарів не вдається. Тож 
удвічі скоротив площу. А ще налаго-
див чіткий виробничий конвеєр, який 
дався лише після поглибленого ви-
вчення методів вирощування росли-
ни, перечитування багатьох книжок, 
спілкування з агрономами і місцевими 
жителями. У технологічний цикл вхо-
дить 4—5-разове розпушування між-
рядь трактором і одноразове –– вруч-
ну, яке необхідне для прополювання у 
не доступних для механічного обро-
бітку місцях. 

Без застосування хімічних засо-
бів Владислав Симочко одержує в се-
редньому по 5 тонн часнику з гектара. 
З огляду на відмову від підживлення 
хімпрепаратами, за оцінками фахівців, 
це високий показник.

Лише на одноразові роботи із про-
полювання рослин запрошує найма-
них працівників. В усьому іншому по-
кладається на членів сім’ї –– дружи-
ну Марину, доньок Альбіну і Каміллу. 
Їм на початку червня, щоб не допус-
тити відбирання від рослини пожив-
них речовин, треба обламати часни-
кові стрілки, а після збирання врожаю 
в липні –– висушити готову продукцію. 
А це передбачає трудомісткий процес 
очищення від лушпиння. 

Але робота з вибагливою рослиною 
ще й тоді далека від завершення. Бо 
чекає тривала й копітка її реалізація. 

Чому? Продати весь часник у свіжо-
му вигляді не вдається, це дороге за-
доволення. Для його тривалого збері-
гання, щоб забезпечувати сталу тем-
пературу й вологість, потрібні вели-
кі енергозатрати. А енергоресурси не-
дешеві. Тож реалізувавши майже 70% 
врожаю у свіжому вигляді, решту кон-
сервують за власними рецептами, до-
даючи у 200-грамові баночки продук-
ти місцевого виробництва. На виході 
отримують часник з гірким і солодким 
перцем, лавандою, чорницею, сливою. 
А ще покупців зацікавлять часник тер-
тий із травами, в лушпинні. Консерво-
вані стрілки часнику споживають у ви-
гляді салату. З додаванням часнику 

місцеві крафтові виробники виготов-
ляють навіть майонез і горілку.

Продукцію фермера можна купи-
ти в місцях, до яких приїздять туристи: 
на сироварнях у Перечині й Нижньому 
Селищі, на курортах Буковель і Драго-
брат, в екокрамничках Ужгорода й Му-
качева. Її продають у плетених з лози 
кошиках як сувенірні набори із трива-
лим терміном зберігання — не менш 
ніж два роки.

Продукт Владислава Симочка «Ту-
рянський часник» став відомим і в об-
ласті, й за її межами. Підприємець із 
закарпатської глибинки демонструє, 
чого можна досягти на клаптику землі, 
якщо вкладати в неї старання і душу. 

Ось таку зелень у теплиці вирощує працьовите подружжя
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Владислав Симочко презентує часник у крамниці крафтових 
продуктів «Селиський ракаш»
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 9 березня 2021 р. № 339 

Київ

Деякі питання розвитку системи екстреної  
медичної допомоги у 2021 році

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік 

на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення ма-
теріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

Порядок здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної ме-
дичної допомоги у 2021 році;

перелік медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виро-
бів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету в меж-
ах здійснення заходів щодо забезпечення  розвитку системи екстреної медичної до-
помоги у 2021 році.

2. Установити, що:
під час здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медич-

ної допомоги у 2021 році удосконалюються механізми організації та надання екстре-
ної медичної допомоги, спрямованої на забезпечення вчасного, якісного та ефектив-
ного реагування на випадки невідкладних станів, а також здійснення освітніх захо-
дів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екс-
треної медичної допомоги;

вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 
до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р.,  
№ 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосо-
вуються під час визначення одержувача бюджетних коштів для централізованих за-
купівель, визначених цією постановою;

введення в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екс-
треної медичної допомоги у 2021 році в обіг та/або в експлуатацію медичних виро-
бів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, 
включених до затвердженого цією постановою переліку, щодо яких не виконані ви-
моги пунктів 15—19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний ві-
сник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), пунктів 10—13 Технічного регламенту щодо 
медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82,  
ст. 3047), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповід-
ності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими орга-
нами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 
Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

3. Міністерству охорони здоров’я подати до 1 квітня 2022 р. Кабінетові Міністрів 
України та Міністерству фінансів звіт про результати здійснення заходів щодо забез-
печення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році та пропозиції 
щодо продовження здійснення таких заходів у 2022 році.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити реєстрацію спеціалізованого санітарного транспорту типу B і C;
забезпечити доставку спеціалізованого санітарного транспорту типу B і C та засо-

бів оснащення для демонстрації та тренування від державного підприємства «Медич-
ні закупівлі України» до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

забезпечити всебічне сприяння реалізації експериментального проекту з аероме-
дичної евакуації;

забезпечити участь працівників системи екстреної медичної допомоги у реаліза-
ції експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки 
якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на 
національному рівні в обсягах, доведених Міністерством охорони здоров’я;

подати до 15 лютого 2022 р. Міністерству охорони здоров’я звіт про здійснення 
у регіоні заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомо-
ги у 2021 році.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 березня 2021 р. № 339

ПОРЯДОК  
використання коштів, передбачених у державному бюджеті  

на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної  
допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної  

бази закладів охорони здоров’я
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті на 2021 рік за програмою «Розвиток системи екстреної медичної до-
помоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за такими напрямами вико-
ристання бюджетних коштів є:

забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких 
розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням — 
структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держад-
міністрацій (далі — структурні підрозділи з питань охорони здоров’я);

реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та прове-
дення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медич-
ної допомоги на національному рівні — заклади вищої освіти, які належать до сфери 
управління МОЗ, провадять діяльність відповідно до законодавства, пройшли кон-
курсний відбір та з якими відповідно до законодавства укладено контракт щодо під-
готовки/перепідготовки/підвищення кваліфікації працівників системи екстреної ме-
дичної допомоги;

проведення оцінки якості знань — державний заклад «Український науково-прак-
тичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства 
охорони здоров’я України», який є уповноваженим органом з проведення держав-
ної оцінки якості знань.

Одержувачами бюджетних коштів за такими напрямами використання бюджет-
них коштів є:

забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеці-
алізованим санітарним транспортом екстреної медичної допомоги типу B і C як систе-
мою медичних виробів, допоміжних засобів до них та устатковання у складі колісних 
засобів, призначених для виконання спеціальних робочих функцій, та додаткових 
предметів спеціального обладнання (далі — спеціалізований санітарний транспорт), 
засобами оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних від-
ділах (центрах) підготовки (далі — манекени), а також закупівля послуг, пов’язаних 
з таким забезпеченням, — державне підприємство «Медичні закупівлі України», що 
належить до сфери управління МОЗ;

реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації — центри екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф у Львівській та Київській облас-
тях, які уклали з НСЗУ договори про медичне обслуговування населення за програ-
мою медичних гарантій.

3. Бюджетні кошти спрямовуються в межах здійснення заходів   щодо забезпечен-
ня розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році на:

забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 
Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-
Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рів-
ненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівець-
кій, Чернігівській областях, а також державного закладу «Український науково-прак-
тичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охо-
рони здоров’я України» спеціалізованим санітарним транспортом та манекенами;

закупівлю послуг, пов’язаних з поставками спеціалізованого санітарного тран-
спорту та манекенів, а саме: транспортно-експедиційних послуг, інформаційно-кон-
сультаційних послуг, у тому числі послуг з інформаційного забезпечення норматив-
ними документами, технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, ви-
пробувань спеціалізованого санітарного транспорту, його складових (запасних) час-
тин та обладнання, послуг з паркування спеціалізованого санітарного транспорту, зо-
крема оренди майданчиків для паркування/зберігання спеціалізованого санітарного 
транспорту;

оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті), пов’язаних з по-
ставками спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів;

забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких 
розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням;

реалізацію експериментального проекту з аеромедичної евакуації;
реалізацію експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та прове-

дення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медич-
ної допомоги на національному рівні.

4. Закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів, обладнан-
ня для опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміще-

ні відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, а також реалізація екс-
периментального проекту з аеромедичної евакуації здійснюються відповідно до По-
рядку здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медич-
ної допомоги у 2021 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 9 березня 2021 р. № 339 «Деякі питання розвитку системи екстреної медичної до-
помоги у 2021 році».

Реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та прове-
дення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медич-
ної допомоги на національному рівні здійснюється у порядку, затвердженому Кабі-
нетом Міністрів України.

5. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець від-
повідного бюджетного періоду в державних контрактах у межах реалізації експе-
риментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості 
знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на націо-
нальному рівні зазначається умова щодо обов’язковості коригування сум державних 
контрактів у разі зменшення бюджетних призначень.

6. МОЗ як головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує ефективне, ре-
зультативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до законодавства.

7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних ко-
штів подають щокварталу до 15 числа наступного місяця МОЗ інформацію про вико-
ристання бюджетних коштів та здійснення заходів щодо забезпечення розвитку сис-
теми екстреної медичної допомоги у 2021 році.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отрима-
ні (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, об-
лік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з вико-
ристанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством по-
рядку.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 березня 2021 р. № 339
ПОРЯДОК  

здійснення заходів щодо забезпечення розвитку  
системи екстреної медичної допомоги у 2021 році

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів щодо забезпечення розви-
тку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому зна-
ченні:

центр екстреної медичної допомоги — центр екстреної медичної допомоги та ме-
дицини катастроф, який уклав договір про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій з НСЗУ;

непілотні центри екстреної медичної допомоги — центри екстреної медичної до-
помоги, які не були учасниками реалізованого протягом 2019 року пілотного про-
екту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, 
Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та уклали договори про 
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, а са-
ме такі центри у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запо-
різькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Ми-
колаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкась-
кій, Чернівецькій, Чернігівській областях;

спеціалізований санітарний транспорт — спеціалізований санітарний транспорт 
екстреної медичної допомоги типів B і C як системи медичних виробів, допоміжних 
засобів до них та устаткування у складі колісних засобів, призначених для виконан-
ня спеціальних робочих функцій, та додаткових предметів спеціального обладнання;

манекени — засоби оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тре-
нувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги;

науково-практичний центр — державний заклад «Український науково-практич-
ний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охо-
рони здоров’я України»;

замовник — державне підприємство «Медичні закупівлі України» в частині заку-
півель спеціалізованого санітарного транспорту та манекенів.

3. Заходами розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році є:
забезпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги, а також науково-

практичного центру спеціалізованим санітарним транспортом;
забезпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги засобами осна-

щення для демонстрації та тренування;
забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких 

розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням;
реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації;
реалізація експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та прове-

дення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медич-
ної допомоги на національному рівні у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України.

4. Заявки на централізовані закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту 
(далі — заявки) подаються до МОЗ у визначений ним спосіб на підставі даних не-
пілотних центрів екстреної медичної допомоги облдержадміністраціями відповідних 
регіонів, а також на підставі даних науково-практичного центру на одну одиницю спе-
ціалізованого санітарного транспорту типу C (далі — заявники) протягом десяти ка-
лендарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 
березня 2021 р. № 339 «Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допо-
моги у 2021 році» із зазначенням загального обсягу потреби у спеціалізованому са-
нітарному транспорті, а саме кількості, типу та колісного приводу такого транспорту, 
розрахованої в установленому законодавством порядку без урахування транспорту із 
строком експлуатації понад 10 років.

Заявники разом із заявкою подають також зобов’язання забезпечити реєстрацію 
спеціалізованого санітарного транспорту, а також згоду на обов’язкове отримання 
спеціалізованого санітарного транспорту та забезпечення його доставлення від міс-
ця, визначеного замовником, до непілотних центрів екстреної медичної допомоги 
або науково-практичного центру відповідно.

5. Заявка, подана заявниками, є підставою для обов’язкового прийняття заявни-
ками спеціалізованого санітарного транспорту у разі дотримання умов закупівлі.

6. МОЗ на основі та пропорційно до отриманих заявок визначає в межах бюджет-
них асигнувань потребу в закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту і дово-
дить її до замовника протягом 20 календарних днів після набрання чинності постано-
вою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 «Деякі питання розвитку 
системи екстреної медичної допомоги у 2021 році».

7. Замовник формує технічне завдання закупівель спеціалізованого санітарного 
транспорту відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які 
є предметом закупівлі, та здійснює закупівлі спеціалізованого санітарного транспор-
ту в установленому Законом України «Про публічні закупівлі» порядку та відповід-
но до:

1) переліків та обсягів складових спеціалізованого санітарного транспорту, які є 
не меншими, ніж передбачено ДСТУ EN 1789:2019 «Колісні транспортні засоби. Авто-
мобілі швидкої медичної допомоги» (EN 1789:2007+A2:2014, IDT), переліком медич-
них виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних 
наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету в межах заходів розвитку 
системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, та примірним табелем оснащення 
структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, затвердженим МОЗ;

2) ДСТУ EN 1789:2019 «Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної 
допомоги» (EN 1789:2007+A2:2014, IDT) та ДСТУ 3849:2018 «Дорожній транспорт. 
Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали опера-
тивних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги»;

3) вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2013 р., № 82, ст. 3046), Технічного регламенту щодо медичних виробів для ді-
агностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жов-
тня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047) (далі — Тех-
нічні регламенти).

Один лот може містити до 50 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту.
Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель здійснюються за-

мовником протягом 10 календарних днів після доведення МОЗ до замовника меди-
ко-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі.

8. Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бю-
джетного законодавства.

У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбача-
тися попередня оплата.

9. Необхідною умовою проекту договору про закупівлю спеціалізованого санітар-
ного транспорту є підтвердження переможцем процедури закупівлі відповідності ме-
дичних виробів/систем медичних виробів/процедурних наборів/медичних виробів 
для діагностики in vitro вимогам Технічних регламентів до моменту поставки спеціа-
лізованого санітарного транспорту за відповідним договором включно.

10. Замовник несе відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері 
публічних закупівель відповідно до закону.

11. Замовник у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку еко-
номію МОЗ, яке у десятиденний строк приймає рішення про можливість проведен-
ня додаткової закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту у межах заявок від-
повідно до цього Порядку.

12. МОЗ здійснює розподіл спеціалізованого санітарного транспорту, закуплено-
го у межах бюджетних призначень, пропорційно між непілотними центрами екстре-

ної медичної допомоги на основі отриманих заявок та інформації щодо таких центрів 
екстреної медичної допомоги про інший закуплений/отриманий спеціалізований са-
нітарний транспорт.

МОЗ розподіляє науково-практичному центру одну одиницю спеціалізованого са-
нітарного транспорту типу C відповідно до заявки.

13. Нерозподілений залишок спеціалізованого санітарного транспорту розподіля-
ється між непілотними центрами екстреної медичної допомоги регіонів, які є най-
менш забезпеченими, з урахуванням отриманих заявок та інформації щодо таких 
центрів екстреної медичної допомоги про інший закуплений/отриманий центрами 
екстреної медичної допомоги спеціалізований санітарний транспорт.

14. За результатами заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 
2021 році непілотні центри екстреної медичної допомоги забезпечують укомплекту-
вання бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної до-
помоги спеціалізованим санітарним транспортом.

15. Заявки на централізовані закупівлі манекенів (далі — заявки на закупівлі ма-
некенів) подаються до МОЗ у визначений ним спосіб облдержадміністраціями від-
повідних регіонів на підставі даних непілотних центрів екстреної медичної допомо-
ги, а також науково-практичним центром на один комплект манекенів (далі — заяв-
ники на закупівлі манекенів) відповідно до норм оснащення  структурних підрозділів 
системи екстреної медичної допомоги щодо навчально-тренувального відділу (цен-
тру), затверджених МОЗ (далі — норми  оснащення), протягом 10 календарних днів 
після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 
р. № 339 «Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 ро-
ці» із зазначенням обсягу потреби в манекенах у навчально-тренувальних відділах 
(центрах) підготовки непілотних центрів екстреної медичної допомоги з урахуван-
ням норм оснащення та граничного показника видатків державного бюджету на за-
безпечення непілотних центрів екстреної медичної допомоги манекенами, що роз-
раховується МОЗ.

Заявники на закупівлі манекенів разом із заявкою на закупівлю манекенів пода-
ють також підтвердження наявності матеріально-технічної бази — приміщень для 
навчально-тренувальних відділів (центрів) підготовки непілотних центрів екстреної 
медичної допомоги або можливості створення такої бази у період здійснення захо-
дів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, визначених у пункті 
3 цього Порядку, а також згоду на обов’язкове отримання манекенів та забезпечен-
ня їх доставлення від місця, визначеного таким замовником, до центру екстреної ме-
дичної допомоги або науково-практичного центру відповідно.

16. Заявка на закупівлі манекенів, подана заявниками на закупівлі манекенів, є 
підставою для обов’язкового прийняття такими заявниками манекенів у разі дотри-
мання умов закупівлі.

17. МОЗ на основі отриманих заявок на закупівлю манекенів визначає в межах 
бюджетних асигнувань потребу в закупівлі манекенів і доводить її до замовника на 
закупівлі манекенів протягом 20 календарних днів після набрання чинності постано-
вою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 «Деякі питання розвитку 
системи екстреної медичної допомоги у 2021 році».

18. Замовник на закупівлі манекенів формує технічне завдання закупівель ма-
некенів відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які 
є предметом закупівлі, та здійснює закупівлі манекенів в установленому Законом 
України «Про публічні закупівлі» порядку та відповідно до переліків та обсягів мане-
кенів, які є не меншими, ніж передбачено примірним табелем оснащення структур-
них підрозділів системи екстреної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель/спрощених заку-
півель здійснюються замовником на закупівлі манекенів протягом 10 календарних 
днів після доведення МОЗ до такого замовника медико-технічних вимог до товарів, 
які є предметом закупівлі.

19. Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бю-
джетного законодавства.

У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбача-
тися попередня оплата.

20. Замовник на закупівлі манекенів несе відповідальність за порушення вимог 
законодавства у сфері публічних закупівель відповідно до закону.

21. Замовник на закупівлі манекенів у разі наявної економії бюджетних коштів ін-
формує про таку економію МОЗ, яке приймає рішення про можливість проведення 
додаткової закупівлі манекенів у межах заявок відповідно до цього Порядку.

22. МОЗ здійснює розподіл манекенів, закуплених у межах бюджетних призна-
чень, між центрами екстреної медичної допомоги на основі отриманих заявок на за-
купівлю манекенів та інформації про інші закуплені/отримані центрами екстреної ме-
дичної допомоги манекени.

МОЗ розподіляє науково-практичному центру один комплект манекенів у межах 
заявки на закупівлі манекенів та норм оснащення.

23. Нерозподілений залишок манекенів розподіляється між непілотними центра-
ми екстреної медичної допомоги регіонів, які є менш забезпеченими, з урахуванням 
отриманих заявок на закупівлі манекенів та інформації щодо таких центрів екстреної 
медичної допомоги про інші закуплені/отримані манекени.

24. За результатами заходів розвитку системи екстреної медичної допомоги у 
2021 році непілотні центри екстреної медичної допомоги забезпечують укомплек-
тування навчально-тренувальних відділів (центрів) підготовки засобами оснащення 
для демонстрації та тренування.

25. Кошти для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 
округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, 
обладнанням спрямовуються на закупівлю стаціонарних ангіографічних рентгенів-
ських систем цифрових для опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних окру-
гах згідно з переліком опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на 
період до 2023 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
15 січня 2020 р. № 23 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 411).

26. Закупівля стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових здій-
снюється в установленому законодавством порядку відповідно до затверджених 
МОЗ медико-технічних вимог до товарів і послуг, які є предметом закупівлі.

Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджет-
ного законодавства.

У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбача-
тися попередня оплата.

27. Заявки на закупівлю стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем циф-
рових подаються до МОЗ у визначений ним спосіб обласними та Київською міською 
держадміністраціями.

28. Розподіл коштів для закупівлі стаціонарних ангіографічних рентгенівських 
систем цифрових здійснюється МОЗ пропорційно відповідно до зібраних заявок.

29. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 3 числа 
МОЗ інформацію про використання коштів на закупівлю стаціонарних ангіографіч-
них рентгенівських систем цифрових.

30. Експериментальний проект з аеромедичної евакуації (далі — експерименталь-
ний проект) реалізовується центрами екстреної медичної допомоги Львівської та Ки-
ївської областей, які уклали договори про медичне обслуговування населення за про-
грамою медичних гарантій з НСЗУ (далі — виконавці).

МОЗ забезпечує координацію експериментального проекту.
31. Виконавці експериментального проекту:
спрямовують бюджетні кошти на здійснення підготовки (додаткового навчання) 

медичних працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, залучених до 
експериментального проекту, зокрема в частині спеціалізованих реанімаційних за-
ходів;

відшкодовують витрати за паливно-мастильні матеріали, використані у ході реа-
лізації повітряними суднами завдань, передбачених експериментальним проектом, 
за використання об’єктів інфраструктури, необхідних для базування повітряних су-
ден, екіпажів повітряних суден та бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, 
у період між виконанням завдань, передбачених експериментальним проектом, та 
здійснюють часткове відшкодування витрат за підтримання у справному стані та пе-
ріодичне обслуговування вертольотів типу Н-145, наданих для експериментально-
го проекту, у межах льотних годин, витрачених на виконання завдань, передбачених 
експериментальним проектом, на підставі договору, укладеного відповідно до за-
конодавства, із державною установою «Центр авіаційного забезпечення Національ-
ної поліції України».

32. Виконавці експериментального проекту за рахунок доходів, отриманих відпо-
відно до укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій та коштів місцевих бюджетів: 

здійснюють розроблення внутрішнього алгоритму ініціювання аеромедичної ева-
куації у рамках експериментального проекту для диспетчера центру екстреної ме-
дичної допомоги; 

забезпечують лікарськими засобами, медичними виробами, витратними матеріа-
лами, засобами індивідуального захисту в обсягах, визначених виконавцями експе-
риментального проекту як необхідні для виконання завдань, передбачених експери-
ментальним проектом;

забезпечують підтримання у справному стані медичного обладнання, яке вико-
ристовується для виконання завдань, передбачених експериментальним проектом;

забезпечують у цілодобовому режимі чергування медичних працівників у складі 
бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для виконання завдань, передбаче-
них експериментальним проектом.

33. МОЗ розподіляє та доводить до виконавців експериментального проекту обсяг 
бюджетних асигнувань у встановленому порядку.

34. Організаційні засади експериментального проекту визначаються у порядку, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262 
«Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні».
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ДОКУМЕНТИ   
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 березня 2021 р. № 339

ПЕРЕЛІК 
медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, 
процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету  

в межах здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної 
медичної допомоги у 2021 році

Назва виробу/засобу/системи/набору Одиниця виміру
Спеціалізований санітарний транспорт типу В і С 

Спеціалізований санітарний транспорт типу В і С як система ме-
дичних виробів, допоміжних засобів до них та устатковання 

одиниць

Складові спеціалізованого санітарного транспорту  
типу В і С як системи медичних виробів, допоміжних  

засобів до них та устатковання
Основні ноші (каталка) —»—
Приймальний пристрій для нош —»—
Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить —»—
Кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 
2000 л при нормальній температурі та тиску з редуктором з ви-
мірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не 
менше ніж 15 л/хв

—»—

Портативний кисневий балон, що забезпечує місткість кисню 
не менше ніж 400 л при нормальній температурі та тиску з ре-
дуктором із вимірювачем потоку з максимальною межею вимі-
рювання не менше ніж 15 л/хв

—»—

Прилад для відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тис-
ком 65 кПа

—»—

Ручний портативний аспіратор —»—
Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів —»—
Монітор тиску крові автоматичний* у комплекті, зокрема, з 
манжетами різних розмірів, доплерівського типу

одиниць 

Пульсоксиметр портативний —»—
Глюкометр —»—
Дефібрилятор з водієм ритму та записом показників пацієнта* 
у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багатора-
зового використання

—»—

Кардіомонітор* —»—
Зовнішній кардіостимулятор* у комплекті, зокрема, з електро-
дами одноразового та багаторазового використання

—»—

Небулайзер —»—
Апарат для дозованої інгаляції кисню з пристроєм для зволо-
ження (пульверизатором)

—»—

Транспортний апарат штучної вентиляції легень 
(для спеціалізованого санітарного транспорту типу С) 

—»—

Капнометр* або капнограф (для спеціалізованого санітарного 
транспорту типу С, рекомендовано для спеціалізованого сані-
тарного транспорту типу В) 

—»—

Електрокардіограф багатоканальний портативний з можли-
вістю телеметричної передачі ЕКГ-сигналу у комплекті, зокре-
ма, з електродами одноразового та багаторазового викорис-
тання, кабелем 

—»—

Діагностична лампа —»—
Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу —»—
Устатковання для ін’єкцій та вливань —»—
Штатив інфузійний —»—
Пристрій для підігріву розчинів —»—
Ноші ковшові з ременями —»—
Ноші з нетканого матеріалу —»—
Простирадло для перенесення —»—
Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голо-
ви та ременями для фіксації для дорослих та дітей у комплекті, 
зокрема, з іммобілізатором голови та ременями фіксації

одиниць 

Шини різних типів та розмірів:
шина вакуумна —»—
шина жорстка —»—
шина гнучка —»—
Медичний виріб для іммобілізації з одночасною тракцією в разі 
перелому стегнової кістки

—»—

Медичний виріб для іммобілізації шийного відділу хребта —»—
Матрац вакуумний —»—
Медичний виріб для іммобілізації шиї та верхньої частини спи-
ни

—»—

Медичний виріб для вивільнення (евакуації) або коротка спі-
нальна дошка

—»—

Пояс для іммобілізації тазу —»—
Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або уні-
версальний

—»—

Киснева трубка та резервний мішок для мішка дихального ре-
анімаційного

—»—

Маска дихальна (різних розмірів) —»—
Маска киснева з резервуаром нереверсивна  (різних розмірів) —»—
Катетери аспіраційні з вакуумним контролем (різних розмірів) 
одноразового використання

—»—

Ларингоскоп з клинками різних розмірів у комплекті, зокрема, 
з рукояткою, клинками одноразового та багаторазового вико-
ристання, запасними елементами живлення

—»—

Трубки ендотрахеальні (різних розмірів) —»—
Трубки ларингеальні (різних розмірів) —»—
Трубка для екстреної або складної інтубації з двома манжета-
ми (різних розмірів)

—»—

Стилет для інтубації (різних розмірів) одиниць 
Буж для тяжкої інтубації —»—
Фіксатор дихальної трубки з протизакусувачем —»—
З’єднувач подовжувальний інтубаційної  трубки та дихального 
контуру одноразового використання

—»—

Фільтр дихальний з тепло-вологообмінником одноразового ви-
користання

—»—

Засоби для дренування грудної клітки (може бути набір), у то-
му числі:

—»—

оклюзійна пов’язка —»—
оклюзійна пов’язка з клапаном —»—
Голка з катетером для пункції плевральної порожнини —»—
Клапан позитивного тиску в кінці видиху / PEEP-клапан, фіксо-
ваний або регульований

—»—

Термометр медичний безртутний (діапазон від 28° C до 42° C) —»—
Медичний виріб для вливання під тиском —»—
Медичний виріб для внутрішньокісткового доступу —»—
Комплект пологовий —»—
Сумка-рюкзак або кейс спеціалізований для розміщення уклад-
ки (набору) для надання екстреної медичної допомоги

—»—

Роторозширювач —»—
Щипці Магіла зігнуті дорослі правобічні/лівобічні —»—
Зонд шлунковий для дітей одноразового використання (різ-
них розмірів)

—»—

Зонд шлунковий для дорослих одноразового використання 
(різних розмірів)

—»—

Термоковдра —»—
Контейнер для зберігання сегментів кінцівок із внутрішньою 
температурою 4 ± 2° С, яка утримується не менше ніж дві го-
дини

—»—

Сечоприймач пластиковий для чоловіків одиниць 
Судно пластикове —»—
Ємність для блювотних мас —»—

Засоби оснащення для демонстрації та тренування
Набір для внутрішньокісткового доступу тренувальний —»—

________
* Можуть бути замінені одним медичним виробом, що може виконувати аналогічні функції.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 квітня 2021 р. № 340 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України 

від 12 грудня 2018 р. № 1069
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1069 «Про 

утворення Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань щодо вдоскона-
лення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних об-
межувальних заходів (санкцій)» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3333) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО   
постановою Кабінету Міністрів України  

від 8 квітня 2021 р. № 340

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 12 грудня 2018 р. № 1069

1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 грудня 2018 р. № 1069  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 8 квітня 2021 р. № 340)

СКЛАД 
Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення 

законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних 
обмежувальних заходів (санкцій)

Спеціальний представник МЗС з питань санкційної політики, голова Міжвідом-
чої робочої групи

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, 
заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з 
питань європейської інтеграції, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Керівник експертної групи моніторингу реалізації державних політик МЗС по-
літичного директорату МЗС, секретар Міжвідомчої робочої групи

Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності та торговельного за-
хисту Мінекономіки

Заступник директора юридичного департаменту Мінекономіки
Державний секретар Мінмолодьспорту
Начальник відділу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

директорату захисту конституційних прав Мінреінтеграції
Начальник головного управління національної безпеки директорату правосуд-

дя та кримінальної юстиції Мін’юсту
Головний спеціаліст відділу з питань національної безпеки та оборони голов-

ного управління національної безпеки директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції Мін’юсту

Перший заступник Голови Держприкордонслужби
Помічник Голови Держприкордонслужби
Директор департаменту оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Дер-

жприкордонслужби
Заступник начальника відділу управління європейської інтеграції та міжнарод-

ного співробітництва Адміністрації Держспецзв’язку
Заступник Міністра культури та інформаційної політики 
Державний експерт експертної групи з супроводження політики директорату 

стратегічного планування та європейської інтеграції МОН
Начальник юридичного управління Держфінмоніторингу
Заступник начальника управління — начальник відділу нормативної діяльнос-

ті та систематизації законодавства юридичного управління Держфінмоніторингу
Начальник управління нетарифного регулювання Держмитслужби
Начальник відділу контролю за переміщенням товарів військового призначен-

ня та подвійного використання управління нетарифного регулювання Держмит-
служби

Начальник управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгля-
ду звернень платників податків департаменту податкового адміністрування ДПС

Директор департаменту юридичного забезпечення МВС
Заступник директора департаменту стратегічного планування та міжнарод-

ної співпраці — начальник відділу формування екологічної стратегії Міндовкілля
Генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської 

інтеграції Мінінфраструктури
Заступник директора департаменту Головного управління розвідки Міноборо-

ни
Генеральний директор директорату міжнародного співробітництва та євроін-

теграції МОЗ
Генеральний директор директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ
Завідувач сектору протокольного забезпечення міжнародного співробітництва 

Мінрегіону
Заступник директора юридичного департаменту — начальник відділу органі-

зації роботи щодо представництва в судових та інших органах державної влади 
Мінсоцполітики

Директор юридичного департаменту Мінфіну
Директор департаменту юридичного забезпечення ДМС
Начальник міжнародного управління центрального апарату АРМА
Заступник директора департаменту — начальник відділу опрацювання норма-

тивно-правових актів та регуляторної діяльності департаменту законодавчого за-
безпечення та аналітики Фонду державного майна

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України
Завідуючий відділом протидії міжнародним загрозам Департаменту з питань 

міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим (за 

згодою)
Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній 

Республіці Крим (за згодою)
Перший заступник Голови Антимонопольного комітету — державний уповно-

важений (за згодою)
Начальник відділу законопроектної роботи юридичного департаменту Антимо-

нопольного комітету (за згодою)
Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за 

згодою)
Начальник управління регулювання фінансового моніторингу департаменту 

фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)
Заступник начальника управління регулювання фінансового моніторингу де-

партаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)
Начальник відділу правового забезпечення банківських послуг юридичного 

департаменту Національного банку (за згодою)
Директор департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій 

НКЦПФР (за згодою)
Керівник структурного підрозділу Головного управління контррозвідувального 

захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (за згодою)
Завідувач відділу нових викликів центру зовнішньополітичних досліджень На-

ціонального інституту стратегічних досліджень (за згодою)».
2. У Положенні про Міжвідомчу робочу групу з розгляду проблемних питань 

щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторин-
гу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому зазначеною по-
становою:

1) пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
«8. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який за посадою є Спеціальним 

представником МЗС з питань санкційної політики.
Голова Міжвідомчої робочої групи затверджує її персональний склад та в разі 

потреби вносить до нього зміни.
9. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за 

рішенням її голови.
Засідання Міжвідомчої робочої групи веде голова, а за його відсутності — 

один з його заступників.»;
2) у пункті 13 слово «Мін’юст» замінити словом «МЗС».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 341 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2012 р. № 236
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті за програмою «Електронне урядування» (Офіційний вісник України, 2012 р., 
№ 23, ст. 881; 2015 р., № 64, ст. 2128; 2017 р., № 15, ст. 438; 2019 р., № 21, ст. 723,  
№ 94, ст. 3101; 2020 р., № 2, ст. 68, № 19, ст. 741, № 39, ст. 1280; 2021 р., № 13,  
ст. 538, № 15, ст. 585, № 23, ст. 1067) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 квітня 2021 р. № 341
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 14 березня 2012 р. № 236 

1. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник 
України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних ко-
штів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програ-
мою «Електронне урядування».».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за про-
грамою «Електронне урядування», затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац тринадцятий пункту 3 викласти в такій редакції:
«створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціо-

нування Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», 
створення освітніх матеріалів для розміщення на цьому веб-порталі;»;

2) абзац другий пункту 4 замінити абзацами такого змісту:
«Одержувачем бюджетних коштів, які спрямовуються на: 
створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціо-

нування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, системи електро-
нної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, єдиного державно-
го веб-порталу відкритих даних, Національного реєстру електронних інформаційних 
ресурсів, є відповідно до Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади 
в електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770), Положення про електронну взаємодію 
державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 73, ст. 2455), Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жов-
тня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850), Положення про 
Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2004 р., № 11, ст. 665), адміністратор зазначених систем — державне підприєм-
ство «Державний центр інформаційних ресурсів України»;

технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвід-
чувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпе-
чення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального за-
свідчувального органу; створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і за-
безпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг, 
інтегрованої системи електронної ідентифікації, Національної веб-платформи цен-
трів надання адміністративних послуг, Єдиного державного веб-порталу цифрової 
освіти «Дія. Цифрова освіта», є визначений відповідно до частини третьої статті 7 За-
кону України «Про електронні довірчі послуги», Положення про Єдиний державний 
веб-портал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 4 грудня 2019 р. № 1137 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136), По-
ложення про інтегровану систему електронної ідентифікації, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 546 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2019 р., № 52, ст. 1790), Положення про Національну веб-платформу центрів на-
дання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 3 лютого 2021 р. № 72 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 538), По-
ложення про Єдиний державний веб-портал цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 р. № 184 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 23, ст. 1067), адміністратор (технічний адміні-
стратор) зазначених систем — державне підприємство «Дія».».

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим і 
шостим;

3) абзац дванадцятий пункту 5 виключити. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 342 
Київ

Про внесення змін до Національного  
переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питан-
ня державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначен-
ня» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157), зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 342

ЗМІНИ,  
що вносяться до Національного переліку  

основних лікарських засобів
1. У розділі VI:
1) у підрозділі 3 позицію

«Амфотерицин B (Amphotericin B) порошок/ліофілізат для приготування роз-
чину для інфузій: 50 мг у флаконі (у вигля-
ді натрію деоксихолату або комплексу з лі-
посомами)»

замінити такою позицією:

«Амфотерицин B (Amphotericin B) ін’єкції: 50 мг у флаконі (у вигляді на-
трію деоксихолату або комплексу з ліпо-
сомами)»;

2) у підрозділі «Засоби для лікування лейшманіозу» підрозділу 5 позицію

«Амфотерицин B (Amphotericin B) порошок/ліофілізат для приготування роз-
чину для ін’єкцій: 50 мг у флаконі (як де-
зоксіхолатов натрію або ліпосомного комп-
лексу)»

замінити такою позицією:

«Амфотерицин B (Amphotericin B) ін’єкції: 50 мг у флаконі (у вигляді на-
трію деоксихолату або комплексу з ліпо-
сомами)».

2. У розділі Х:
1) підрозділ «Додатковий перелік» підрозділу 1 доповнити такою позицією:

«Метокси поліетилен гліколь- 
епоетину бета (Methoxy polyethylene 
glycol-epoetin)

розчин для ін’єкцій: 50 мкг/0,3 мл;  
75 мкг/0,3 мл»;

2) підрозділ 2 доповнити такою позицією:

«Фондапаринукс (Fondaparinux) розчин для ін’єкцій: 2,5 мг/0,5 мл». 
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3. У розділі XII:
1) підрозділ «Додатковий перелік» підрозділу 4 доповнити такою позицією:

«Норепінефрин (норадреналін) 
(Norepinephrine)

розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл, концентрат для 
розчину для інфузій: 2 мг/мл»;

2) підрозділ «Додатковий перелік» підрозділу «Тромболітичні лікарські засоби» 
підрозділу 5 доповнити такою позицією:

«Альтеплаза (Alteplase) ліофілізат для розчину для інфузій: 50 мг».

4. У підрозділі 1 розділу XXIX:
1) доповнити підрозділ такими позиціями:

«Холекальциферол (Colecalciferol) капсули м’які: 12,5 мкг (500 МО);  
25 мкг (1000 МО)
краплі оральні, 
розчин: 15000 МО/мл

Ергокальциферол (Ergocalciferol) тверда пероральна лікарська форма:  
1,25 мг (50000 МО)»;

2) підрозділ «Додатковий перелік» доповнити такими позиціями:

«Амінокислоти (Amino acids) розчин для інфузій: 100 мл; 250 мл 
Жирові емульсії (Fat emulsions) емульсія для інфузій: 100 мл; 250 мл;  

500 мл».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 343 
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 
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 оподаткування по-
датком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 33, 
ст. 1113; 2021 р., № 17, ст. 661), і переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здій-
снення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію 
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання за-
купівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, на території України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1077, 
№ 33, ст. 1112, № 42, ст. 1361), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 квітня 2021 р. № 343
ЗМІНИ, 

що вносяться до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  
від 20 березня 2020 р. № 224 і 225

1. У підрозділі «Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на 
COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19» розділу «Медичні виро-
би, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спала-
хів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2» переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних 
виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямо-
ваних на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або опе-
рації з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування 
податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2020 р. № 224:

1) позиції

«2804 40 00 00 Кисень медичний газоподібний, в балонах
 2804 40 00 00 Кисень медичний газоподібний»

замінити такими позиціями:

«2804 40 00 00 Кисень газоподібний, в балонах для кисне-
вої підтримки пацієнтів

 2804 40 00 00 Кисень газоподібний для кисневої підтрим-
ки пацієнтів»;

2) позицію

«2804 40 00 00 Кисень медичний рідкий»

замінити такою позицією:

«2804 40 00 00 Кисень рідкий для кисневої підтримки  
пацієнтів».

2. У розділі «Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на 
COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19» переліку товарів, робіт і 
послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнен-
ню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на тери-
торії України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 берез-
ня 2020 р. № 225:

1) позиції

«2804 40 00 00 Кисень медичний газоподібний, в балонах
 2804 40 00 00 Кисень медичний газоподібний»

замінити такими позиціями:

«2804 40 00 00 Кисень газоподібний, в балонах для кисне-
вої підтримки пацієнтів

 2804 40 00 00 Кисень газоподібний для кисневої підтрим-
ки пацієнтів»;

2) позицію

«2804 40 00 00 Кисень медичний рідкий»

замінити такою позицією:

«2804 40 00 00 Кисень рідкий для кисневої підтримки  
пацієнтів».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 344 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для виконання програм та здійснення 
централізованих заходів з охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 

(Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373; 2021 р.,  
№ 19, ст. 813), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 344

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів  
з охорони здоров’я

1. Пункт 18 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розподіл вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-

навірусом SARS-CoV-2, здійснюється МОЗ з урахуванням необхідності забезпечен-
ня реалізації етапів вакцинації та охоплення вакцинацією цільових груп населення та-
ких етапів, визначених відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і 
проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021—
2022 роках, затвердженої МОЗ.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Пункт 25 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«МОЗ забезпечує ведення обліку вакцинованих осіб та проведення моніторингу 

використання вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2.».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і чет-
вертим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 338 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я  
на 2021 рік, та внесення змін до Порядку 
реалізації програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення  

у II—IV кварталах 2021 року
Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України Кабінет Мі-

ністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мі-

ністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків споживання у сумі 6 500 000 тис. гривень шляхом:

1) зменшення обсягу видатків за програмою 2308060 «Реалізація програми дер-
жавних гарантій медичного обслуговування населення» на суму 6 500 000 тис. гри-
вень;

2) збільшення обсягу видатків за програмою 2301270 «Проведення вакцинації 
населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» у сумі 6 500 000 тис. гривень.

2. Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслу-
говування населення у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації про-
грами державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 
2021 року» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792), зміни, що додаються.

3. Забезпечити:
1) Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків держав-

ного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів:
після зазначеного погодження — внесення відповідних змін до розпису держав-

ного бюджету;
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою — подання про-

позицій щодо визначення джерел збільшення обсягу видатків за програмою 2308060 
«Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» на 
2021 рік на суму зменшення обсягу видатків відповідно до пункту 1 цієї постанови.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 змін, за-
тверджених цією постановою, який застосовується з 1 квітня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 338

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року
1. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
«НСЗУ здійснює фактичну оплату медичних послуг, що відносяться до пакетів ме-

дичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, протягом ІV кварталу 
2021 р. за умови збільшення видатків за програмою медичних гарантій на відповідну 
суму коштів, які були перерозподілені для забезпечення проведення вакцинації насе-
лення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2. До набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом щодо збіль-
шення видатків за програмою 2308060 «Реалізація програми державних гарантій ме-
дичного обслуговування населення» відповідно до договору для розрахунку запла-
нованої вартості медичних послуг, що відносяться до пакетів медичних послуг, за-
значених у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, застосовується шляхом множення ко-
ефіцієнт t/n, де t — це кількість місяців строку дії договору в період до 30 вересня 
2021 р., n — це загальна кількість місяців строку дії договору. Значення запланова-
ної вартості медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.».

2. В абзаці третьому пункту 24 слова і цифри «які не надавали медичні послуги, 
пов’язані з наданням первинної медичної допомоги за договором з НСЗУ у 2020 ро-
ці» замінити словами «які не мали декларацій, поданих таким надавачам, на перше 
число місяця подання пропозиції за даними електронної системи охорони здоров’я».

3. Абзац перший пункту 30 після слів «пакетами медичних послуг» доповнити сло-
вами і цифрами «, з урахуванням абзацу чотирнадцятого пункту 12 цього Порядку».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 282-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади заступника Голови Державного 

агентства автомобільних доріг 
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 8 квітня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Держав-
ного агентства автомобільних доріг з визначенням умов проведення конкурсу згід-
но з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 7 квітня 2021 р. № 282-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади 

заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг 
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керів-

ником Укравтодору;
2) виконання обов’язків Голови Укравтодору в разі його відсутності та відсутності 

першого заступника Голови Укравтодору;
3) реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснен-

ня державного управління автомобільними дорогами загального користування дер-
жавного значення;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом. 

2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один 
строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного ор-
гану.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щ до зайняття 

посади державної служби за формою згідно з додатком 2  до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 14 квітня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 19 квітня 2021 р., 9 го-
дина.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. 501.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Сажин Ка-
терина Володимирівна (044) 256-00-10, sazhyn@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби кате-
горії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників 
структурних підрозділів в органах місцевого самовря-
дування чи досвід роботи на керівних посадах у сфе-
рі дорожнього господарства та здійснення держав-
ного управління автомобільними дорогами загаль-
ного користування державного значення — не мен-
ше трьох років 

3. Володіння державною  
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною  
мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіцій-
них мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів ді-
яльності і розвитку організації та встановлення її чіт-
ких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності спів-
робітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на 
самовіддану роботу, досягнення індивідуального та 
командного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти 
результативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація  
та взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впли-
вові сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал 
на аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи 
переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери  
державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відпо-
відній сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації 
державної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у 
відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх 
залучення до формування/реалізації політики у від-
повідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відпові-
дальності, розуміння середньо- та довгострокових-
цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покра-
щень у сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концеп-
туальне бачення у конкретні задачі та показники їх 
виконання, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під 
час формування, впровадження та оцінювання дер-
жавної політики

5. Управління змінами  
та інновації

- рішучість та наполегливість у впровадженні-змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність та кори-
гувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, ін-
новаційні ідеї та підходи

6. Доброчесність  
та дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та 
правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечес-
ність та/або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кан-
дидата негативно вплине на суспільну довіру до дер-
жавної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтер-
есів та інші обмеження, встановлені Законом Укра-
їни «Про запобігання корупції», та утримуватися від 
їх порушення

7. Абстрактне мислення - здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 7 квітня 2021 р. № 278-р 

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади державного секретаря Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 8 квітня 2021 р. конкурс на зайняття посади державного секретаря Мініс-
терства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з визначенням умов 
проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 7 квітня 2021 р. № 278-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади 

державного секретаря Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) організація роботи апарату Мінекономіки;
2) здійснення повноважень керівника державної служби в апараті Мінекономіки;
3) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Мінекономіки та 

подання їх на розгляд Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства;

4) підготовка та подання Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства для затвердження планів роботи Мінекономіки, звіту про їх виконання;

5) представлення Мінекономіки як юридичної особи в цивільно-правових відно-
синах;

6) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 33 600 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один 
строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного ор-
гану.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття по-

сади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, 
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 14 квітня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 20 квітня 2021 р., 9 го-
дина.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з викорис-
танням електронної платформи Cisco Webex).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Мусієнко 
Наталія Валентинівна (044) 256-00-97, musiienko@nads.gov.ua). 

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи  — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах у сфері фор-
мування та реалізації державної політики економічного, 
соціального розвитку і торгівлі, державної цінової полі-
тики, державної політики у сфері технічного регулюван-
ня, стандартизації, метрології та метрологічної діяль-
ності, управління об’єктами державної власності, реалі-
зації майна (майнових прав, інших активів) або прав на 
нього на конкурентних засадах у формі аукціонів, зо-
крема електронних, та здійснення контролю за її реалі-
зацією, інтелектуальної власності, публічних закупівель, 
а також державного замовлення на підготовку фахів-
ців, наукових, науково-педагогічних та робітничих ка-
дрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; 
формування та реалізації державної інвестиційної полі-
тики, державної інноваційної політики в реальному сек-
торі економіки, державної зовнішньоекономічної полі-
тики, державної політики у сфері розвитку підприємни-
цтва, державно-приватного партнерства, зокрема з ме-
тою розвитку сільського господарства; формування та
реалізації державної політики у сфері праці, зайнятос-
ті населення, трудової міграції, трудових відносин, со-
ціального діалогу; формування та реалізації державної 
політики у сфері органічного виробництва, обігу та мар-
кування органічної продукції; формування та реалізації 
державної політики у сфері безпечності та окремих по-
казників якості харчових продуктів, карантину та захис-
ту рослин; формування та реалізації державної політики 
у сфері ветеринарної медицини; формування та реалі-
зації державної політики у сфері державного матеріаль-
ного резерву, державного експортного контролю; 
формування державної політики у сфері захисту прав 
споживачів, державної політики з контролю за цінами, 
державної регуляторної політики та державної політи-
ки з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації

державної політики у сфері організації та контролю за 
виготовленням цінних паперів, документів суворої звіт-
ності; формування та реалізації державної політики у 
сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни пра-
ці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення 
державного гірничого нагляду, здійснення державно-
го нагляду та контролю за додержанням вимог законо-
давства про працю та зайнятість населення — не мен-
ше трьох років 

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння  
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією  
з офіційних мов Ради Європи (англійська або фран-
цузька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів ді-
яльності і розвитку організації та встановлення її чітких 
цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співро-
бітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на 
самовіддану роботу, досягнення індивідуального та ко-
мандного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація  
та взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливо-
ві сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на 
аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи 
переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери державної 
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповід-
ній сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації 
державної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у від-
повідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх за-
лучення до формування/реалізації політики у відповід-
ній сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідаль-
ності, розуміння середньо- та довгострокових-цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концепту-
альне бачення у  конкретні задачі та показники їх вико-
нання, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час 
формування, впровадження та оцінювання держав-
ної політики

5. Управління змінами  
та інновації

- рішучість та наполегливість у впровадженні-змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність та коригу-
вати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інно-
ваційні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та 
правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність 
та/або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення канди-
дата негативно вплине на суспільну довіру до держав-
ної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів 
та інші обмеження, встановлені Законом України «Про 
запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 279-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття  
посади Голови Національного агентства  

з питань державної служби
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 8 квітня 2021 р. конкурс на зайняття посади Голови Національного агент-
ства з питань державної служби з визначенням умов проведення конкурсу згідно з 
додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 7 квітня 2021 р. № 279-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства  

з питань державної служби

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень керівника державної служби в апараті НАДС;
2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державної 

служби, здійснення функціонального управління державною службою в органі дер-
жавної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті);

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 35 280 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один 
строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного ор-
гану.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття по-

сади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, 
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-

стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 14 квітня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 21 квітня 2021 р., 9 го-
дина.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з викорис-
танням електронної платформи Cisco Webex).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман 
Ганна Юріївна (044) 256-00-10, herman@nads.gov.ua). 

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи  — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах у сфері дер-
жавної служби, здійснення функціонального управління 
державною службою в органі державної влади, іншо-
му державному органі, його апараті (секретаріаті) — не 
менше трьох років 

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння  
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних 
мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів ді-
яльності і розвитку організації та встановлення її чітких 
цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співро-
бітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на 
самовіддану роботу, досягнення індивідуального та ко-
мандного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація  
та взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливо-
ві сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на 
аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи 
переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери державної 
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповід-
ній сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації 
державної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у від-
повідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх за-
лучення до формування/ реалізації політики у відповід-
ній сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідаль-
ності, розуміння середньо- та довгострокових-цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концепту-
альне бачення у конкретні задачі та показники їх вико-
нання, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час 
формування, впровадження та оцінювання держав-
ної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість та наполегливість у впровадженні-змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність та коригу-
вати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інно-
ваційні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та 
правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить 
про нечесність та/або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення канди-
дата негативно вплине на суспільну довіру до держав-
ної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів 
та інші обмеження, встановлені Законом України «Про 
запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 264-р 
Київ

Про скасування розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2018 р. № 1078
Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2018 р. № 1078 «Про передачу будівлі у власність територіальної гро-
мади м. Кам’янки-Дніпровської».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



15 квітня 2021 року, четвер, № 72 www.ukurier.gov.ua 11

ДОКУМЕНТИ

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

від 31 березня 2021 р. № 255-р 
Київ

Про призначення представника та заступника 
представника Кабінету Міністрів України  

в Опікунській раді фонду  
«Пам’ять, відповідальність і майбутнє»  
Федеративної Республіки Німеччина

1. Призначити Дробовича Антона Едуардовича, Голову Українського інституту наці-
ональної пам’яті, представником Кабінету Міністрів України в Опікунській раді фонду 
«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» Федеративної Республіки Німеччина та Мельни-
ка Андрія Ярославовича, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федератив-
ній Республіці Німеччина, заступником представника Кабінету Міністрів України в Опі-
кунській раді зазначеного Фонду.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
14 грудня 2016 р. № 960 «Про призначення Шпак А. В. та Шеремети С. П. членами Опі-
кунської ради Німецького федерального фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 259-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою 
України Угоди (у формі обміну нотами) між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 
Америки про продовження дії Угоди між Урядом 
України та Урядом Сполучених Штатів Америки 

про співробітництво у сфері  
науки та технологій

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду (у формі обміну нотами) 
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Уго-
ди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у 
сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 258-р 
Київ

Про утворення Українського державного 
університету науки і технологій

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо:

утворення Українського державного університету науки і технологій (далі — 
Університет) з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і на-
уки;

реорганізації Дніпровського національного університету залізничного транспор-
ту імені академіка В. Лазаряна (код згідно з ЄДРПОУ 01116130) та Національної ме-
талургійної академії України (код згідно з ЄДРПОУ 02070766) шляхом приєднання їх 
до Університету.

2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у 
Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна та Національній металургійній академії України, продовжують навчання 
в Університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування. Фінансу-
вання Університету здійснюється в межах видатків, передбачених Міністерству осві-
ти і науки.

3. Міністерству освіти і науки здійснити в установленому порядку заходи, 
пов’язані з утворенням Університету і реорганізацією Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної 
металургійної академії України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 260-р 
Київ

Про розподіл коштів, передбачених  
у державному бюджеті за програмою 

6641060 «Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації 

України» на 2021 рік
1. Відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік» здійснити розподіл за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті за програмою 6641060 «Будівництво (придбання) житла для вій-
ськовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України» на 2021 рік, згідно з додатком.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації за-
безпечити погодження розподілу коштів, зазначеного в пункті 1 цього розпоряджен-
ня, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 31 березня 2021 р. № 260-р

РОЗПОДІЛ 
за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених у державному бюджеті  

за програмою 6641060 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» на 2021 рік

Напрями спрямування бюджетних коштів (найменування об’єкта,  
його місцезнаходження)

Обсяг коштів,  
тис. гривень

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього 4 087,1
у тому числі:
пускових об’єктів, усього 3 100,1
у тому числі:
реконструкція адмінбудівлі під 5-квартирний житловий будинок 
по вул. Миру, 1б, в с. Коритняни Ужгородського району Закарпат-
ської області

3 100,1

проектних робіт, усього 987
у тому числі:
будівництво 80-квартирного житлового будинку по вул. Акаде-
міка Герасимчука, 138/1, м. Полонне, Хмельницька область

498

будівництво 45-квартирного житлового будинку по вул. Зарічан-
ській, 12/1а, м. Хмельницький

489

2. Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному рин-
ку, усього

23 524

у тому числі:
придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку у 
м. Києві та Київській області

23 524

Усього 27 611,1

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 285-р 
Київ

Про затвердження Національного плану дій  
з реалізації Конвенції  

про права осіб з інвалідністю  
на період до 2025 року

1. Затвердити  Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з ін-
валідністю на період до 2025 року (далі — Національний план дій), що додається.

2. Визначити центральні органи виконавчої влади відповідальними за вико-
нання положень Конвенції про права осіб з інвалідністю згідно з додатком.

3. Взяти до відома, що фінансування виконання Національного плану дій та 
регіональних планів дій здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбаче-
них у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших дже-
рел, не заборонених законодавством.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, Державній судовій ад-
міністрації, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, Національ-
ному банку, Верховному суду, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Офісу Гене-
рального прокурора, Тренінговому центру прокурорів, Національній школі суд-
дів, Національній академії педагогічних наук, Національній академії медичних на-
ук забезпечити виконання Національного плану дій в межах своїх повноважень.

5. Обласним і Київській міській державним адміністраціям:
у двомісячний строк розробити і затвердити регіональні плани дій з реалізації 

Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року;
утворити постійно діючі робочі групи із залученням до їх складу представни-

ків громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, з ме-
тою опрацювання пропозицій щодо забезпечення, дотримання та реалізації прав 
і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перешкод у задоволенні по-
всякденних потреб осіб зазначеної категорії відповідно до вимог Конвенції про 
права осіб з інвалідністю.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідаль-
ним за виконання Національного плану дій, обласним, Київській міській держав-
ним адміністраціям:

забезпечити виконання Національного плану дій;
подавати щороку до 15 лютого Національній соціальній сервісній службі ін-

формацію про стан виконання Національного плану дій для її узагальнення та ін-
формування до 1 квітня Кабінету Міністрів України.

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із деталізованим планом дій, передбачених розпорядженням уряду,  

можна ознайомитися на сайті «УК»

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

08.04.2021 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького міського нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О.В. була заведена спадко-
ва справа після смерті 

СОХІНОЇ ВІРИ ІВАНІВНИ, 
14.04.1938 р.н., 

яка померла 02.09.2020 р., місце народження: Ро-
сійська Федерація, Архангельська обл., Плесець-
кий р-н, с. Іжошка. Для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину в то-
му числі, які були зареєстровані з померлою на 
день її смерті, та представників малолітніх, неді-
єздатних спадкоємців, а також спадкоємців за за-
повітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до при-
ватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 
31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши 
заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

06.12.2019 приватним нотаріусом Сєвєродонець-
кого міського нотаріального округу Луганської об-
ласті Глаговською О.В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті 

ПЕРВИХ ОЛЕКСІЯ ПАВЛОВИЧА,  
30.03.1951р.н., 

який помер 12.08.2019 р., місце народження: Луган-
ська обл, м. Ровеньки, смт Любимівка, останнє міс-
це реєстрації та проживання було за адресою: с. Роз-
кішне Лутугинського р-ну, Луганської обл., вул.Чапа-
єва, буд.14. Для встановлення кола спадкоємців піс-
ля смерті Первих Олексія Павловича всіх спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину в тому числі, які бу-
ли зареєстровані з померлим на день його смерті, та 
представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, 
а також спадкоємців за заповітом, прошу з’явитися до 
приватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоєм-
цям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

05.01.2021 року приватним нотаріусом Сє-
вєродонецького міського нотаріального окру-
гу Луганської обл. Глаговською О.В. була заве-
дена спадкова справа після смерті 

КРАВЧЕНКО ПЕЛАГІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ, 
24.07.1932 р.н, 

яка померла 04.07.2020 р., місце народження: Ро-
сійська Федерація, Республіка Татарстан, Рибно-
Слобідський р-н, с. Паново. Для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в то-
му числі, які були зареєстровані з померлою на день 
її смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до приватного нота-
ріуса Глаговської О.В. за адресою: Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше 
спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, 
які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Повістка про виклик на судовий розгляд справи за відсутністю 
обвинуваченого у порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Колбін Сергій Миколайович, 29.10.1969 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Щербака, 8, відповідно до абз.5 ч.3 ст.323 КПК України, повідо-
мляється про те, що Херсонським міським судом Херсонської облас-
ті по кримінальному провадженню № 4201410000000024 за обвинува-
ченням Колбіна С. М. за ч. 3 ст. 110, ч.3 ст. 365 КК України постановле-
на ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваче-
ного (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Колбін С. М. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 22.04.2021 року о 13-00 год. у каб. 208 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/13493/16-к  за ч. 3 ст. 110, ч.3 ст. 365 КК України як обвинува-
ченому.

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

Головуючий суддя Корольчук Н.В.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачена Скляренко Людмила Володи-
мирівна, 07 липня 1967 року народження, на 
підставі ст.ст.111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 
ст.323 КПК України, викликається Артемівським 
міськрайонним судом Донецької області для 
участі в статусі обвинуваченої в підготовчому 
судовому засіданні кримінального провадження 
№22017050000000284 від 25 вересня 2017 року 
за обвинуваченням Скляренко Людмили Воло-
димирівни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни, яке відбудеться в залі судових засідань при-
міщення суду за адресою: Донецька область,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 22 квітня 2021 
року о 09 год. 00 хв. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України. 

Суддя Погрібна Н.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М.В. за ч.1 
ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, Мо-
розова В.В. за ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 
КК України за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) в порядку спеціального су-
дового провадження. Обвинувачені: Новіков 
Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Воло-
димирович, 07.10.1966 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Крас-
нофлотська, 88а/10, викликаються до су-
ду на 09.00 год. 27 квітня 2021 року (корп.  
№ 2, каб. №18) для участі у судовому засідан-
ні. 

Суддя А.І. Міросєді

П’ятою Харківською міською державною но-
таріальною конторою оформлюється спадкова 
справа № 707/2017 року щодо майна померло-
го 13.06.2017 року 
ПОТАНСЬКОГО ВАДИМА ВЕНІАМІНОВИЧА, 

19.07.1966 р.н., 
останнє місце проживання якого на день його 
смерті було зареєстровано за адресою: м. Хар-
ків, вул. Академіка Павлова, буд. № 132-Б, кв. 
№ 109.

Спадкоємцям померлого необхідно протя-
гом місяця з дати публікації оголошення на-
дати до вищезазначеної нотаріальної конто-
ри за адресою: 61146, м. Харків, вул. Валенти-
нівська, 27-Г, докази прийняття ними цієї спад-
щини, за ненадання яких цю спадщину буде 
оформлено спадкоємцям, які її прийняли.

Повістка про виклик на судовий розгляд справи за відсутністю 
обвинуваченого у порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Черкашин Сергій Віталійович, 11.04.1986 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Димитро-
ва, 23, кв. 97, відповідно до абз.5 ч.3 ст.323 КПК України повідомля-
ється про те, що 21.08.2019 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному провадженню № 22015230000000031 
за обвинуваченням Черкашина Сергія Віталійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за від-
сутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судово-
го провадження.

Також Черкашин С.В. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 22.04.2021 року о 14.00 год. у каб. 208 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/5462/18  за ст. 258-3 ч.1 КК України як обвинуваченому.

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

Суддя Корольчук Н.В.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
«Олком-Лізинг» 

(код ЄДРПОУ 40001502) 
повідомляє про прийняття єдиним 
учасником товариства рішення №2 
від 08 квітня 2021 року про подання 
заяви до Національного банку Укра-
їни про виключення товариства (фі-
нансової установи) з Державного реє-
стру фінансових установ та анулюван-
ня Свідоцтва про реєстрацію фінансо-
вої установи ФК №755 від 02.06.2016 
року.

Я, Синельникова Є.Є., приватний 
нотаріус Харківського міського но-
таріального округу, повідомляю, що 
відкрита спадкова справа після смерті  
12 грудня 2018 року 

НЕЛІПОВИЧ ОЛЕНИ МУСІЇВНИ, 
02 квітня 1941 року народження.
Рекомендую усім можливим спад-

коємцям померлої, які бажають 
отримати спадщину, звернутися до 
приватного нотаріуса Харківського 
міського нотаріального округу Си-
нельникової Є.Є. за адресою: 61170, 
місто Харків, вулиця Валентинівська, 
буд. 22.

Розшукуються спадкоємці 

КАРАМИШЕВА  

БОРИСА МИТРОФАНОВИЧА, 

22.03.1927 року народження, 

померлого 08.06.2020 року, які ма-

ють право на обов’язкову част-

ку у спадщині. Можливим спад-

коємцям звертатись в строк до 

30.04.2021 р. за адресою: м. Харків, 

вул. Миру, 22, тел. +380577626200, 

+380953178081. Нотаріус Інна Бра-

женко.

Обвинувачений Цімбота Василь Ва-
сильович, 26.01.1984 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Закарпатська обл., 
м. Хуст, вул. Молодіжна, 3, Вам не-
обхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 
28.05.2021 до Ужгородського міськ-
районного суду Закарпатської облас-
ті (колегія суддів Логойда І.В., Бе-
дьо В.І., Хамник М.М.) за адресою:  
м. Ужгород, вул. Загорська, 53, для 
проведення підготовчого судового за-
сідання у кримінальному проваджен-
ні №22016070000000017, за ознаками 
вчинення злочинів, передбачених ч.2 
ст.110, ч.1 ст.111 КК України. 

У разі неприбуття обвинуваченого 
згідно зі ст. 323 КПК України судовий 
розгляд може здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого. 

Я, Синельникова Є.Є., приватний нотаріус Харківського 
міського нотаріального округу, повідомляю, що відкрита 
спадкова справа після смерті 14 березня 2021 року 

ТИЧИНІНОЇ АЛЬБІНИ МИХАЙЛІВНИ, 
08 серпня 1933 року нородження, 
громадянки Російської Федерації.

Рекомендую усім можливим спадкоємцям померлої, 
які бажають отримати спадщину, звернутися до приват-
ного нотаріуса Харківського міського нотаріального окру-
гу Синельникової Є.Є. за адресою: 61170, місто Харків, ву-
лиця Валентинівська, буд. 22 в строк до 14 вересня 2021 
року.

Судновий квиток судна «ДАР», реєстраційний номер 
3-201360, моделі REST 163, 2004 року випуску, іденти-
фікаційний номер корпуса 02110, власник судна ТОВ 
«Транс-Вест-Експедиція», 

вважати недійсним.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-pla-a285r
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

«Бібліоекспрес» прямує до селян
З ДОСТАВКОЮ ДОДОМУ. У Чернеччинській ОТГ Охтирського 
району на Сумщині реалізують проєкт «Читаюча громада»

Алла ЛИХОВОЗ 
для «Урядового кур’єра» 

Зайве говорити, наскіль-
ки непросто нині вітчиз-

няним бібліотекам, а разом 
з ними й читачам. Надто це 
стосується жителів сільської 
місцевості й насамперед гли-
бинки, де про книжки якщо 
і згадують, то здебільшого 
в минулому часі. У багатьох 
селах бібліотечний вогник 
давно згас. Однак, на щастя, 
така ситуація не скрізь. 

В Охтирському районі на 
Сумщині Чернеччинська 
ОТГ спростувала тезу про 
неможливість чи непотріб-
ність бібліотечного читання. 
Тут завдяки спеціалізовано-
му проєкту «Бібліоекспрес 
«Читаюча громада» пере-
сувна бібліотека обслуговує 
вісім населених пунктів гро-
мади, активними читачами 
залишаються майже 1,5 ти-
сячі тамтешніх селян.

Від ідеї  
до реалізації

Починання ініціювала ди-
ректорка публічної бібліоте-
ки цієї сільської ради Людми-
ла Шаргородська. За її слова-
ми, за роботу взялися позато-
рік у листопаді після того, як 
постанова Кабміну від 6 люто-
го 2019-го визначила держав-
ні соціальні нормативи забез-
печення населення публічни-
ми бібліо теками. У двох ста-
ростинських округах Чернеч-
чинської ОТГ їх зовсім не було. 

Чернеччинська територі-
альна громада одна з найбіль-
ших на Сумщині, до її складу 
входять 32 населені пункти, 
і деякі з них за десятки кіло-
метрів один від одного та ста-
ціонарних бібліотек. Тому ідея 
виявилася доречною, корис-
ною і вдалою. Реалізувати за-
думане вдалося у партнерстві 
з відділом культури, туриз-
му, молоді та спорту Чернеч-
чинської сільради, який до-
поміг транспортом. У визна-
чені дні наданий в користу-
вання автобус облаштовують 
як «Бібліо експрес». Для цього 
виготовили вивіску, яку за по-
треби прикріплюють на вікно.

Як згадує Людмила Шар-
городська, єдиним капітало-
вкладенням у задум були 500 
гривень, які заплатили саме 
за виготовлення цієї вивіски. І 
звісно, витрати на пальне. 

До слова, дехто плутає по-
няття «бібліоекспрес» і «бі-
бліобус», зауважує пані 
Людмила. Насправді йдеть-
ся про різні речі: бібліобус — 
спеціально обладнаний тран-
спортний засіб зі стелажами 
для літератури,  який має ці-
льове призначення. Оскіль-
ки чернеччинські бібліотека-
рі не в змозі фінансово дозво-
лити собі такий транспорт, 
тож і пішли іншим шляхом.

Тепер жителі сільської 
глибинки можуть щоміся-
ця згідно з розробленим гра-
фіком, коли до них приї жд-

жає бібліоексперс, обміняти 
книжки, ознайомитися з но-
винками літератури та пері-
одичними виданнями, зроби-
ти читацьке замовлення.

Олександр 
полюбляє 
детективи 

Серед найактивніших 
читачів Олександр Стар-
ков, який  живе в селі Гай-
Мошенка. Він пенсіонер, віль-
ного часу чимало, і читати 
любив завжди.  Коли жив у 
райцентрі, з доступом до бі-
бліотеки проблем не було. А 
як переїхав із дружиною в 
село, стало складніше. Ра-
ніше, щоб дістатися до най-
ближчої бібліотеки іншого се-
ла,  доводилося долати чима-
лу відстань. Тож дуже зрадів, 
коли до них став навідувати-
ся бібліотечний експрес. 

Як колишній військо-
вослужбовець Олександр 
Старков особливо полюбляє 
гостросюжетні детективи, 
книжки про роботу опера-
тивників, історичну літера-
туру. Бібліотечні працівни-
ки вже знають його вподо-
бання і заздалегідь готують 
відповідне замовлення.

Як розповідає ветеран, се-
ло Гай-Мошенка невелике, 
жителі переважно поваж-

ного віку, молоді небагато. Але 
є ті, хто теж любить читати. 
Зустрічаючись, вони обміню-
ються враженнями, рекомен-
дують одне одному книжки — 
одне слово, така собі сільська 
читацька платформа, на якій 
почуваються однодумцями.

Від села до села
У проєкті беруть участь 

чотири бібліотеки-філії, які 
обслуговують вісім населе-
них пунктів. Чернеччинська 
публічна бібліотека возить 
книжки у села Ясенове, Жу-
равне, а її філії  Хухрянська 
— в Лутище; Підлозіївська — 
в Михайленкове, Кардашівку 
і Гай-Мошенку; Пологівська 
— Бакирівку і Литовку. 

Як залучали читачів? Спо-
чатку на кольоровому прин-
тері роздрукували оголошен-
ня з інформацією, якого дня в 
село завітає «Бібліо експрес», 
розмістивши їх у приміщен-
нях старостатів, сільських 
клубів, крамничках. Залиши-
ли контактні дані, щоб за ба-
жання люди могли зателефо-
нувати і замовити літературу.

Зазвичай «Бібліоекспрес 
«Читаюча громада»» робить 
у кожному селі одну-дві зу-
пинки — переважно у клу-
бах та навчально-вихов-
них закладах. Ось один із йо-
го типових маршрутів. Згід-

но з графіком, виїжджає до 
села Пологи, забирає бібліо-
текаря з тамтешньої філії й 
підготовлені комплекти літе-
ратури. Прямує до Бакирів-
ки, де о 10.00 передбачено зу-
пинку та зустріч із читача-
ми у сільраді. Далі за графі-
ком — село Литовка, зустріч 
в НВК, у складі якого дитса-
дочок і школа, де навчаються 
учні 1—9 класів. Спілкування 
з юними читачами відбува-
ється під час великої перерви. 
Школярі, за словами Люд-
мили Шаргородської, — ду-
же вдячні читачі. Вони  були 
в захваті, бо ніколи не бачили 
стільки книжок і журналів.  

Бібліотекарі — учасники 
проєкту не обмежуються об-
міном літератури. Зазвичай 
це зустріч і живе спілкуван-
ня. Торік улітку до «Бібліо-
експреса» долучалися пред-
ставники КЗ «Центр куль-
тури і дозвілля» Чернеччин-
ської сільради, які пропону-
вали дітям ігрову програму. 
Читачів обслуговували на ди-
тячих майданчиках: хтось 
обмінював книжки, інші в за-
тінку  переглядали періодич-
ні видання, а з дітьми у цей 
час гралися.

На колір і смак 
товариш не всяк 

У Людмили Шаргородської 
поцікавилася, яка література 
найпопулярніша. Як перед-
бачала відповідь, смаки різні. 
Хтось надає перевагу розва-
жальному читву, інші — фан-
тастиці, треті — пригодниць-
ким творам. А є й інший при-
клад. Читач із Кардашівки, до 
речі, людина немолода, ціка-
виться сучасною українською 
літературою. Втішає, що на 
будь-які запити бібліотекарі 
можуть запропонувати відпо-
відну літературу, адже фон-
ди поповнюють новітніми ці-
кавими виданнями. 

На жаль, упродовж 2020 
року проєкт доводилося кіль-
ка разів ставити на паузу че-
рез COVID-19. Його призу-
пинено і нині. Проте учас-
ники впевнені, що невдо-
взі зможуть активізувати ді-
яльність, адже мають чима-
ло планів та ідей. А головне 
— у селах на їхній «Бібліоек-
спрес» чекають вдячні читачі. 

А діти із задоволенням гортають свіжі дитячі журнали  
і нові яскраві книжки

Повістка про виклик до суду обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті — судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 433/556/20 стосовно Цихиселі Левана Ростомовича, 
25.02.1981 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч.1 ст.258-3 КК України. Обвинувачений Цихиселі Леван 
Ростомович, мешканець міста Антрацит Луганської області, вулиця 
Кальницької, будинок № 5, квартира 65.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Цихиселі Левана Ростомовича 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 квітня 2021 року о 
14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів під головування судді 
Половинки В.О., членів колегії Осіпенко Л.М., Реки А.С.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 
08.08.2017 року викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євге-
новича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріала-
ми кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/204/21, на 
підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146,  
ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4  
ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до підготовчо-
го судового засідання, яке відбудеться 26 квітня 2021 року о 12 год.  
00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу 
Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті Крав-
ченка Григорія Григоровича, громадянина України, 29 квітня 1948 ро-
ку народження, який помер 15 січня 2020 року, останнім місцем ре-
єстрації якого було: село Малярівщина, вулиця Малярівська, буди-
нок 27 Роменського району Сумської області, була заведена спадко-
ва справа. Просимо усіх спадкоємців у строк до 13 травня 2021 року 
звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Ап-
текарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 
5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.
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Коли приїжджає «Бібліоекспрес», це означає не тільки обмін книжок, а й живе 
зацікавлене спілкування однодумців


	15_p1
	15_p2
	15_p3
	15_p4
	15_p5
	15_p6
	15_P7-9
	15_P10
	15_P11
	15_p12

