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Президент Сполучених Штатів про те, що РФ може 
отримати чергову порцію обмежень через її агресивні дії

Вакцинація  Pfizer/BioNTech 
розпочнеться завтра

ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА. Партію препарату Comirnati ви-
робництва Pfizer кількістю 117 тисяч доз учора доставили літа-
ком в аеропорт «Київ» і 18 квітня робитимуть перші щеплення 
в будинках для людей похилого віку.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу з нагоди прибуття 
першої партії вакцини від глобальної ініціативи COVAX головний 
державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакци-
ну Comirnati від Pfizer/BioNTech буде розвезено з дотриманням 
холодового ланцюга — температура її зберігання -60—70 граду-
сів. Після розморожування флакона препарат можна зберігати 
не довше, ніж п’ять діб за температури -2—8 градусів за Цельсі-
єм. Розвезення вакцини здійснює компанія «Фармасот».

За словами Віктора Ляшка, кожна область отримає спочат-
ку по 1170 доз, оскільки саме таку кількість передбачив в од-
ному контейнері виробник. Половину з партії 117 тисяч доз ви-
користають для першого щеплення, а через 25 днів щеплених 
уперше вакцинуватимуть удруге вакциною з цієї самої партії.

ДЖО БАЙДЕН:

ЦИФРА ДНЯ

189,4 млн грн
компенсації буде виплачено 
сільгосптоваровиробникам,  

які придбали техніку та обладнання 
вітчизняного виробництва у попередні 

чотири місяці

«Я повністю підтримую 
суверенітет і 

територіальну цілісність 
України. Настав час 
для деескалації. США 

та Україна досить 
конструктивно 
рухаються цим 

шляхом».

Міжнародні програми 
підготовки — теж чинник 
стримування агресора

РОБОЧА ПОЇЗДКА. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Львівщині 
взяв участь в урочистій церемонії ротації об’єднаної групи 
інструкторів НАТО
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6 Досі успішна в 
епідемічному сенсі 
Полтавщина потрапила у 
«червону» зону. Як область 
протистоїть вірусу?

COVID-19
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

ЦИТАТА ДНЯ
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ІНФРАСТУКТУРА

У відновлення та ремонт 
черкаського аеропорту  уже 
вкладено 125 мільйонів 
гривень. Чому ж і досі тут не 
приймають повітряних суден?

Денис Шмигаль подякував тимчасово повіреній у справах США в Україні Крістіні Квін за допомогу Сполучених Штатів  
у підготовці українських військових



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Міжнародні програми підготовки —  
теж чинник стримування агресора

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Учора в межах робочої поїзд-
ки на Львівщину Прем’єр-

міністр разом з тимчасовою по-
віреною у справах США в Укра-
їні Крістіною Квін узяв участь в 
урочистій церемонії ротації вій-
ськових Об’єднаної багатонаціо-
нальної групи з підготовки укра-
їнських військовослужбовців, 
яка відбулася у Міжнародному 
центрі миротворчості та безпеки 
Національної академії сухопут-
них військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного.

Україна і США — 
разом

Під час спільного брифінгу Де-
нис Шмигаль зазначив, що цей 
захід — свідчення справжньо-
го партнерства та дружби між 
Україною і США. Він відбуваєть-
ся в період, який викликає гли-
боку тривогу та занепокоєння і в 
України, і в її партнерів через на-
гнітання Росією напруження та 
загрозу нападу із застосуванням 
військової сили. 

Прем’єр висловив глибоку 
вдячність США за рішучу під-
тримку нашої держави, її неза-
лежності та суверенітету. Адже 
Сполучені Штати — безумовний 
лідер надання Україні допомоги 
в галузі оборони і безпеки й здій-
сненні масштабних реформ. І для 
нас ця підтримка дуже важлива 
в усіх вимірах: політичному, вій-
ськовому та соціально-економіч-
ному.

«Відбулася вже восьма рота-
ція інструкторів США, які на 
Львівщині проводять навчання 
української армії з 2015 року. 
Це наближає нас до стандартів 
НАТО і значно підвищує боєз-
датність українських Зброй-
них сил, демонструє партнер-
ство між нашими державами 
та стабільну і послідовну під-
тримку США й інших міжна-
родних партнерів, які присут-
ні тут як інструктори, неза-
лежності і територіальної ці-
лісності нашої держави. Звіс-
но, ми хотіли б розширення та-
ких програм. І докладатиме-
мо зусиль, щоб такі місії від-
бувалися не лише на Яворів-
ському полігоні, а й в інших об-
ластях України. Адже це ду-
же корисно для наших вій-
ськових і дасть черговий по-
штовх для розвитку україн-
ських Збройних сил», — наго-
лосив Прем’єр-міністр.

Тимчасова повірена у спра-
вах США Крістіна Квін зазна-
чила, що спільні зусилля спря-
мовано на те, щоб перетворити 
українські Збройні сили на та-
кі, що будуть оперативно су-
місними зі стандартами НА-
ТО. І робота, яка відбувається 
в Міжнародному центрі мирот-
ворчості, — лише частина без-
пекової допомоги на 2 мільярди 
доларів, наданої Україні Спо-
лученими Штатами з 2014 ро-
ку.  Ця робота  охоплює широ-
кий спектр заходів з перетво-
рення української армії на ді-
єздатну й ефективну силу, 
якою вона є нині.

Крістіна Квін зауважила, що 
десятки тисяч російських вій-
ськових перебувають біля кор-
дону України та на українській 
території Криму і їхня чисель-
ність збільшується. США та їх-
ні союзники з НАТО в Європі 
стурбовані такою ескалацією. 

«Україна продемонструвала 
чудову стриманість щодо за-
лякувань і агресії від Росії. Але 
на тлі російських провокацій 
важливо пам’ятати, що Укра-
їна 2021 року та її Збройні си-
ли значно відрізняються від то-
го, якими вони були 2014-го. І 
США й надалі допомагатимуть 
Україні захищатися від агресії 
Росії», — наголосила вона.

Димломат зауважила, що по-
над шість років Об’єднана бага-
тонаціональна група з підготов-
ки у Яворові — символ парт-
нерства безпеки між Україною, 
США і союзниками та партне-
рами з НАТО, зокрема Кана-
дою, Данією, Литвою Польщею, 
Швецією та Сполученим Коро-
лівством. Разом ця група з під-
готовки допомагає створити в 
Україні нові боєздатні профе-
сійні збройні сили. 

Відповідаючи на запитан-
ня військових журналістів, во-
на зауважила, що нині на Яво-
рівському полігоні на постійній 
основі присутні 160 військово-
службовців США. І триває по-
стійний моніторинг потреби у 
підтримці для Збройних сил 
України. Якщо стане очевид-
но, що потрібно збільшення на-
явного контингенту, це питання 
буде розглянуто.

Лікарі працюють 
самовіддано

Прем’єр-міністр у межах робо-
чої поїздки побував у Львівсько-
му центрі легеневого здоров’я, 
який забезпечує висококваліфі-
ковану стаціонарну і консульта-
тивно-поліклінічну медичну до-
помогу недужим на туберкульоз, 
неспецифічні захворювання орга-
нів дихання, а із квітня 2020 року 
приймає хворих на коронавірусну 
недугу.

Денис Шмигаль зазначив, що за 
рахунок субвенцій з державного 
бюджету було в рази поліпшено 
матеріально-технічну базу цього 
медичного закладу, що дало змогу 
оперативно приймати хворих на 
коронавірусну недугу, повідомляє 
департамент комунікацій Секре-
таріату Кабінету Міністрів.

«Розвиток центру — це істо-
рія успіху, коли фахові лікарі та 
управлінці роблять свою лікар-
ню сучасною та оснащеною всім 
необхідним. Інші лікарні в Укра-
їні мають брати роботу центру за 
приклад», — наголосив він.

Голові уряду доповіли, що у лі-
карні 370 ліжко-місць для хво-
рих на COVID-19, і всі вони забез-
печені киснем. За останні три мі-
сяці їхню кількість було збільше-
но майже вдвічі. За попередній рік 
майже на 50% зросла зарплата лі-
карів центру і фактично вдвічі — 
зарплата молодшого медичного 
персоналу. До кінця 2021 року від-
будеться капітальний ремонт від-
ділення реанімації та інтенсивної 
терапії, реконструкція операцій-
ного блоку. З державного бюдже-

ту на 2021 рік на це передбачено 
165 мільйонів гривень.

Прем’єр-міністр подякував за 
самовіддану та важку працю спів-
робітникам лікарні, які вже рік 
працюють із хворими на корона-
вірусну недугу. А заступник гене-
рального директора центру з ме-
дичної частини Зіновій Наконеч-
ний поінформував, що середня за-
робітна плата в лікарні становить 
від 12 до 20 тисяч гривень залежно 
від кваліфікації медичного персо-
налу. Він додав, що проблем з до-
платами медикам, які працюють із 
хворими на COVID-19, немає.

Очільник уряду відвідав Львів-
ський обласний центр радіацій-
ного захисту населення — один з 
найкращих спеціалізованих за-
кладів в Україні, який надає ме-
дичну допомогу постраждалим 
внаслідок аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. Було обговорено  на-
гальні потреби та проблемні пи-
тання, що турбують керівництво і 
працівників закладу. 

Директор центру Тетяна По-
шивак розповіла, що хоч центр 
надає спеціалізовану медичну до-
помогу, він одним із перших під-
писав пакет щодо надання пер-
винної медичної допомоги. Це від-
повідальний приклад того, як іні-
ціатива розширювати сферу по-
слуг надходить від самих ліка-
рень. 

Уряд, за словами Дениса Шми-
галя, готовий максимально спри-
яти та забезпечувати необхідні 
умови для розвитку таких медич-
них закладів, щоб українці вчас-
но отримували насправді високо-
якісні медичні послуги.

«Армія готова, і це найголовніше»
РНБО. Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна зможе дати адекватні 
відповіді на всі виклики сьогодення

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Під головуванням Пре-
зидента Володимира 

Зеленського відбулося за-
сідання Ради національної 
безпеки і оборони України, 
на якому розглядали безпе-
кову ситуацію на Донбасі та 
питання запровадження но-
вих обмежувальних заходів 
щодо певних фізичних та 
юридичних осіб, інформує 
Офіс глави держави.

Володимир Зеленський 
повідомив, що на порядку 
денному засідання РНБО 
було сім питань. Найголо-
вніше з них, яке розгля-
дали в таємному режимі, 
стосувалося ситуації на 
сході країни, яка нині осо-
бливо загострилася.

«Ситуація на Донбасі 
сьогодні контрольована, є 
дійсно питання. Ми готові 
відповідати на ці питання. 
Армія готова, і це найголо-
вніше», — сказав Володи-
мир Зеленський.

Він зауважив, що нині 
про події на Донбасі різно-
манітні джерела поширю-
ють багато неоднозначної 
інформації, яка не завжди 
відповідає дійсності. Тому 
Президент закликав дові-
ряти лише офіційним до-
стовірним джерелам. 

«Я хотів би, щоб укра-
їнські громадяни довіряли 

тільки офіційним заявам 
нашого Генерального шта-
бу чи Офісу Президента 
України», — зазначив гла-
ва держави.

Президент розповів, що 
питання Донбасу буде од-
ним із ключових під час 
його візиту до Франції.

«Деякі деталі хочу обго-
ворити особисто. І це голо-
вна тема, з якою я їду й бу-
ду зустрічатися із прези-
дентом Французької Рес-
публіки Еммануелем Ма-
кроном», — повідомив Во-
лодимир Зеленський. За 
словами глави держави, 
після його зустрічі з фран-
цузьким колегою у фор-
маті віч-на-віч відбудеть-
ся зустріч за допомогою 
відеозв’язку з канцлером 
Німеччини Ангелою Мер-
кель.

«Важлива зустріч. Поки 
що у нас такий норманд-
ський формат», — резю-
мував Президент.

Другим питанням, як 
повідомив глава держа-
ви, Рада національної без-
пеки і оборони розгляда-
ла запровадження нових 
персональних санкцій що-
до контрабандистів. «За-
стосовуватимуть санк-
ції до 12 осіб — фізичних 
та юридичних. І це ще не 
фінал. За ці 30 років у нас 
просто пласт контрабан-
дистів. Таке відчуття, що 

це як окрема професія. 
Але держава не робила 
таке державне замовлен-
ня», — зауважив Воло-
димир Зеленський. За йо-
го словами, нині Служба 
безпеки України з’ясовує 
громадянство тих гро-
мадян, яких вважають 
контрабандистами, і наяв-
ність у них паспортів ін-
ших держав.

Президент розповів, що 
Рада національної без-
пеки і оборони розгляну-
ла кілька економічних пи-
тань. Володимир Зелен-

ський повідомив, що за-
пропонував Раді нацбез-
пеки та Офісу Президен-
та у співпраці з Антимоно-
польним комітетом Укра-
їни розробити новий за-
конопроєкт про олігархів. 
«Такого в нашій країні ще 
не було. Вважаю, що сьо-
годні це один із пріорите-
тів — розробити фунда-
ментальний законопроєкт 
про статус олігарха в на-
шій країні: що буде з та-
кими людьми, які впрова-
джуватимуть санкції, як 
олігархи будуть перетво-

рюватися на бізнесменів. 
Тому що ми підтримуємо 
великий бізнес, будь-який 
бізнес в Україні. А впли-
ву олігархів на Україну — 
на вибори, на економіку, на 
закони, на Верховну Раду 
— цього допустити більше 
не можна», — наголосив 
Президент.

У контексті нещодав-
нього плідного візиту до 
Турецької Республіки Во-
лодимир Зеленський по-
дякував Реджепу Таї-
пу Ердогану за підтрим-
ку України, нашого суве-

ренітету й територіальної 
цілісності.

«Ми підписали низку 
важливих документів. Але 
найголовніше сьогодні, ко-
ли ми говоримо про геопо-
літичне питання, питан-
ня спокою в Україні та під-
тримку наших партнерів, 
то важливо, що президент 
Ердоган підтримує Украї-
ну, підтримує наші тимча-
сово окуповані території, 
підтримує Крим. Важли-
во, що він підтримує нашу 
позицію, не визнає анексію 
Криму», — наголосив гла-
ва держави.

Володимир Зеленський 
зазначив, що говорив із 
президентом Туреччи-
ни про особливі умови для 
українських і турецьких 
туристів.

«Говоримо про те, щоб 
можна було збільшувати 
туристський потік грома-
дян України й Туреччини. 
Особливо зараз, мені зда-
ється, ми повинні підтри-
мувати одне одного. Ви чу-
ли, росіяни сказали, що 
будуть обмежувати ту-
ризм із Російської Феде-
рації в Туреччину. Це їх-
ні особисті справи. А я ду-
маю, що нам треба, навпа-
ки, нарощувати галузь ту-
ризму і показати, що ми 
підтримуємо Туреччи-
ну», — вважає Президент 
України.

РНБО, зокрема, розглянула запровадження нових персональних санкцій  
щодо контрабандистів
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«Урядовий кур’єр»

Черкаський аеропорт зу-
стрічає відвідувачів по-

хмурим виглядом. Брудні 
кількаметрові вікна від під-
логи до стелі нагадують про 
труднощі минулого століття. 
Сходи на другий поверх заті-
няють решту коридору, світ-
ло під ними не вмикають для 
економії. Щось тут закри-
те шматками фанери, про-
те сіра гранітна підлога май-
же чиста. Пам’ятаю, як ще 
хлопчиком ковзав на ній, ні-
би на льоду, чекаючи свого 
рейсу на Полтаву. Тоді, на-
прикінці вісімдесятих, ае-
ропорт здавався острівцем 
технологічного майбутньо-
го. Та нині його стан нагадує 
анабіоз, за якого процеси в 
організмі настільки сповіль-
нені, що немає жодних вия-
вів життя.

Іскрами на тлі занепаду 
протягом десятків років бу-
ли пресконференції чинов-
ників. Вони — від міських 
голів, депутатів і до очіль-
ників облдержадміністра-
ції та обласної ради — жон-
глювали термінами, коли ж 
об’єкт стане чи то величез-
ним транспортним хабом на 
шляху зі східних країн до 
Західної Європи, чи то цен-
тром приймання в Украї-
ні брацлавських хасидів, які 
поспішають в Умань на мо-
гилу свого пророка. Ось тіль-
ки треба десь добути кілька-
надцять мільйонів.

Коли три роки тому більш 
як 1000 мільйонів гривень 
державних коштів спряму-
вали на ремонт злітно-по-
садкової смуги, багато хто 
прогнозував: це або поча-
ток великого відновлення, 
або велика афера. Невдовзі 
з’явилися кримінальні про-
вадження, чиновники нео-
хоче коментували, що коїть-
ся на летовищі, — мовляв, це 
справа правоохоронців. Піз-
ніше з’явилась інформація, 
що майже повністю віднов-
лена злітна смуга побралася 
тріщинами. 

Злітно-посадкова  
смуга —  
ще далеко не все

Голова Черкаської облас-
ної ради Анатолій Підгорний 
переконаний, що відкриття 
аеропорту дало б новий по-
штовх розвитку туристич-
ної галузі, інфраструктури 
Черкас.

«Голосуючи за надання 
коштів для відновлення ле-
товища, ми, депутати об-
ласної ради, бачили набли-
ження туристичних послуг 
до жителів області, навіть 
рух із Черкас за популяр-
ними маршрутами: Туреч-
чина, Єгипет, Греція, — роз-
повів він на пресконферен-
ції. — Коли приймали рішен-
ня, то, розуміючи, що фінан-
совий ресурс області досить 
обмежений, зосередили всі 
пріоритети й фінансовий ре-
сурс саме на аеропорті. А та-
кі важливі підприємства, як 
станція швидкої допомоги, 
не змогли профінансувати в 
повному обсязі».

Він визнав, що є базові 
проблемні питання, без від-
повідей на які влада не змо-
же рухатися далі в розбудові 
цього підприємства. Є вико-
навчі провадження стосов-
но боргів. Якщо нині цього не 
вирішити, всі подальші іні-
ціативи стануть неефектив-
ними. Адже жоден інвестор 

не вкладатиме кошти в під-
приємство, яке має заборго-
ваність.

Чому літаки до Черкас і 
досі не літають, взявся по-
яснити голова облдержад-
міністрації Олександр Скіч-
ко. Він попередив, що опише 
для журналістів ситуацію 
«без міфів і популізму». Так, 
рішенням обласної ради від 
8.09.2017 року було передба-
чено видатки з обласного бю-
джету на виготовлення про-
єктно-кошторисної доку-
ментації. Сума — 1 мільйон 
342 тисячі гривень. Загальна 
вартість проєкту — 128 міль-
йонів гривень. Загалом було 
вкладено 125 мільйонів гри-
вень. Залишилося віддати 
підрядникам 3 мільйони. За-
мовником робіт виступав де-
партамент будівництва Чер-
каської облдержадміністра-
ції. Розпочали роботи 2018 
року, однак досі об’єкт не 
введено в експлуатацію.

Аеропорт — це не лише 
злітно-посадкова смуга, на 
якій виконували ремонтні 
роботи, а й руліжна доріж-
ка, перон та аеровокзал, інші 
об’єкти інфраструктури. А 
вони перебувають у занедба-
ному стані. Тому, відремон-
тувавши лише злітно-посад-
кову смугу, неможливо від-
крити аеропорту вже завтра. 

Звідки взялись 
обмеження

Як виявилося, ремонтува-
ти, проєктувати й робити за-
мовлення треба вміти. На-
віть вклавши у відновлення 
підприємства сотні мільйо-
нів, у Черкасах не зможуть 
приймати найпопулярні-
ші на сьогодні моделі літа-
ків, як Boeing-737. Причи-
на — занизька цифра кла-
сифікатора PCN злітно-по-
садкової смуги (Pavement 
Classification Number — чис-
ло, що означає здатність еле-
мента конструкції витриму-
вати постійне чи тимчасове 
навантаження, тривкість по-
криття). Тобто злітно-посад-
кова смуга має обмеження.

Як розповів Олександр 
Скічко, після виконаних ро-
біт черкаський аеропорт мо-
же отримати класифікацію 
покриття лише PCN-26. На-
приклад, аеропорт «Жуля-
ни» має PCN-46, «Херсон» — 
PCN-28, «Ужгород» — PCN-
29. Це впливає на техніч-
ні характеристики тих літа-

ків, які може приймати аеро-
порт. Після завершення ре-
монту він зможе приймати 
тільки повітряні судна з об-
меженням 60 тонн. Це літа-
ки марки Embraer або судна 
на 45—60 пасажирів. Але ни-
ні більшість авіакомпаній ви-
користовують більш місткі 
судна Boeing. Таких літаків 
після здачі в експлуатацію 
черкаське летовище зможе 
приймати лише один на добу. 

З огляду на згадані обме-
ження здійснення вантаж-
них перевезень у черкасько-
му аеропорту теж буде еко-
номічно не доцільним. Мен-
ші літаки дорожчі в обслу-
говуванні. Це додає складно-
щів у пошуку авіакомпаній, 
які виявлять бажання літати 
з Черкас. Щоб приймати хоч 
один Boeing-737, треба вико-
нати ремонтні роботи на ру-
ліжній доріжці й пероні.

«Маємо такі проєкти, по-
дані в Укрінфрапроєкт для 
державного фінансування: 
на капітальний ремонт ру-
ліжної доріжки (76 мільйо-
нів гривень), капітальний ре-
монт покриття перону ае-
ропорту (168 мільйонів гри-
вень), реконструкцію світ-
лосигнального обладнання 
(86 мільйонів гривень). Як-
що цього не зробити, аеро-
порт зможе працювати ли-
ше в світлу пору доби. А ще 
необхідна реконструкція пе-
риметрової огорожі вартіс-
тю 47 мільйонів гривень, — 
повідомив Олександр Скічко. 
— Зрозуміло, що ці цифри 
для обласного бюджету над-
то великі. Черкаський аеро-
порт внесено до проєкту роз-
витку аеропортів на 2022 рік. 
Тому ми готуватимемо пла-
ни держфінансування, щоб 
довести розпочате до кінця. 
Але це не означає, що лето-
вище не зможе функціону-
вати нині. Є завдання-міні-
мум: увести наш аеропорт 
в експлуатацію. Для цьо-
го треба погасити кредитор-
ську заборгованість, отрима-
ти сертифікат відповіднос-
ті закінчення будівництва 
об’єкта, повернути з управ-
ління капітального будівни-
цтва у власність обласної ра-
ди й отримати сертифікат 
аеродрому. Це дасть змогу 
приймати малі літаки».

Так чому ж злітно-посад-
кова смуга вийшла з обме-
женнями? На якій стадії це 
сталося? Чи саме так було 
замовлено або спроєктовано? 

Відповідей на ці запитання 
чиновник ще чекає від пра-
воохоронців.

Що із 
кримінальними 
провадженнями? 

Слідчі вже два роки роз-
слідують кримінальне про-
вадження за фактами мож-
ливої розтрати коштів під 
час будівництва злітно-по-
садкової смуги черкаського 
аеропорту. Як повідомив за-
ступник начальника ГУНП 
в області — начальник слід-
чого управління Євген Рога-
чов, допитано 23 свідки (це 
проєктанти, чиновники обл-
держадміністрації, пред-
ставники підрядних органі-
зацій). Здійснено 16 тимча-
сових доступів до докумен-
тації, проведено 12 обшуків, 
негласні розшукові слідчі дії 
проводили стосовно 19 осіб 
протягом майже року. Про-
ведено експертизи, під час 
будівництва оглядали ко-
жен етап виконання робіт, 
взяли 24 керни після завер-
шення ремонту. 

«Ми не знайшли розбіж-
ностей в обсягах та якос-
ті виконаних робіт, — пові-
домив правоохоронець. — 
Призначено чергову екс-
пертизу відповідності тех-
нічних умов, які вистави-
ла облдержадміністрація як 
замовник, на предмет то-
го, чи справді було техніч-
но правильно складено про-
єктну документацію. Ко-
ли отримаємо цей висновок, 
зможемо відповісти, чи такі 
технічні умови заклав про-
єктант. Очікуємо результа-
тів у середині травня. Роз-
трат, заниження чи зави-
щення вартості, недостат-
ності обсягів виконаних ро-
біт ми не встановили. Усе 
відповідає проєктній доку-
ментації». 

Чекали 32 роки
Будівництво аеропорту 

завершили 1986-го, а капі-
тальний ремонт злітно-по-
садкової смуги почали аж 
2018 року.

 «Хоч би якою була смуга 
до ремонту, вона була сер-
тифікованою, — прокомен-
тував директор КП «Аеро-
порт «Черкаси» Іван Далі-
божак. — Зараз ми не по-
вернули її в експлуатацію. 

У травні плануємо отримати 
сертифікат з авіаційної без-
пеки, а це передумова для 
одержання сертифіката ае-
родрому. Далі — маркуван-
ня, підсипання ґрунту (цьо-
го не було у проєкті, й нині 
це питання не вирішене: пе-
репад у місці примикання до 
смуги має бути не більш як 
два з половиною сантиме-
три). Отримавши сертифі-
кат аеродрому, зможемо по-
чати польоти без права па-
сажирських перевезень. 

Щоб почати пасажирські 
перевезення, потрібне додат-
кове обладнання, як-от сис-
тема запуску повітряних су-
ден, наявність трапа (це вже 
вирішують авіакомпанії — 
деякі з них надають своє об-
ладнання залежно від того, 
які чартерні рейси ми зможе-
мо здійснювати). Дослідив-
ши злітно-посадкову смугу 
інструментальним методом, 
зможемо приймати й від-
правляти літаки Embraer без 
обмежень. Якщо, наприклад, 
вдасться організувати рейс 
до Львова раз на тиждень, то 
над цим доведеться працюва-
ти всією громадою міста, всім 
органам влади й місцевого са-
моврядування. Адже треба 
буде зробити, щоб пасажири 
зі Львова хотіли приїжджати 
до нас, а черкащани — потра-
пити у Львів».

23 квітня має відбутися 
сесія обласної ради, і пра-
цівники аеропорту сподіва-
ються, що кошти на пога-
шення кредиторської забор-
гованості знайдуться. За та-
ких обставин до початку лі-
та необхідні роботи можна 
буде завершити. А сертифі-
кацію аеропорту проводять 
у строк до шести місяців.

На уточнювальне запи-
тання кореспондента «Уря-
дового кур’єра» про тріщи-
ни на відремонтованій сму-
зі Іван Далібожак відповів, 
що вони справді є: «Наша 
позиція — потрібно серти-
фікуватися так, як є. А під-
рядник уже як гарантійний 
ремонт усуне проблему, в 
плані зобов’язань він має це 
зробити. Однак ми не знає-
мо, в чому причина тріщин, 
адже підрядник виконав усе 
згідно із проєктом». 

Прокоментував посадо-
вець і можливий тиск аеро-
портів-конкурентів: «Вва-
жаю, що жодного тиску бу-
ти не може, адже Черкаси 
не претендують на велику 

кількість пасажирських пе-
ревезень. Плануємо, що тут 
базуватиметься мала авіа-
ція. Наприклад, у Маньківці 
десятки років працює фер-
мер родом із Данії. Він пояс-
нює: хочу прилетіти на Чер-
кащину, адже не маю часу 
їхати машиною. Чому ви за-
криті? Є дзвінки з Ізраїлю, 
Австрії та інших країн: лю-
ди хочуть прилетіти в Чер-
каси чартером». 

Крок за кроком
Головні передумови від-

криття аеропорту фахів-
ці визначили так: необхідно 
позбутися всіх боргів (12,8 
мільйона гривень), віднови-
ти інфраструктуру, зокре-
ма терміново завершити ре-
монт злітно-посадкової сму-
ги, здійснити маркування, 
примикання ґрунту до поло-
си, якщо буде змога — від-
новити руліжну доріжку, 
перон, периметрову огороду 
й світло-сигнальну систему.

«Ми завжди ставили ае-
ровокзальні питання на дру-
гий план, адже годувальни-
ця — це злітно-посадкова 
смуга», — підсумував Іван 
Далібожак.

На аеропорт уже витра-
чено дуже багато коштів. Го-
лова облради Анатолій Під-
горний вважає, що не вар-
то шукати, що було і хто ви-
нен: «Потрібне управлін-
ське рішення, аби підпри-
ємство могло функціонува-
ти. І розв’язання цієї про-
блеми — не в кабінеті голови 
обласної ради чи голови обл-
держадміністрації. Це має 
бути симбіоз багатьох учас-
ників процесу й ринку ае-
ропослуг. Має збігтися бага-
то позитивних рішень, щоб 
аеропорт існував. Рішення 
мають ухвалити навіть не в 
Черкасах, адже воно вищо-
го рівня. Так, є інвестори, го-
тові вкладати кошти, але з 
певними гарантіями та ро-
зумінням подальшої долі ін-
вестицій. З такими ініціати-
вами до обласної ради звер-
талися підприємства, які ре-
алізували подібні проєкти в 
Європі й Азії». 

Принаймні кілька років 
аеропорт ще чекатиме обі-
цяного чиновниками симбі-
озу, а черкащани користу-
ватимуться іншими видами 
транспорту та їздитимуть 
у найближчі «Бориспіль» і 
«Жуляни».

Чи стане на крило черкаський 
аеропорт
РЕГІОНАЛЬНА АВІАЦІЯ. У відновлення та ремонт летовища уже вкладено  
125 мільйонів гривень. Чому ж і досі тут не приймають повітряних суден? 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
Керівник ДП «Антонов» Сергій Бичков:

«Відродимо колектив однодумців 
«Антонова» — Україна матиме власні літаки»

Крилаті велетні «Руслани» і 
«Мрія» державного підпри-

ємства «Антонов» торік були се-
ред перших, хто рятував Україну 
і світ від коронавірусу. Саме анто-
новська «Мрія» надихнула Пре-
зидента України Володимира Зе-
ленського на створення авіаком-
панії — національного перевізни-
ка з літаків українського вироб-
ництва. 

Парадокс: від приватизованих 
свого часу сусідніх екскаваторно-
го і верстатобудівного заводів, як 
і від багатьох інших столичних гі-
гантів індустрії, лишилася тільки 
згадка. А «Антонов» навіть в умо-
вах локдауну будує і модернізує 
літаки, житло для заводчан, ку-
пує нові автобуси для їх переве-
зень, двічі на місяць справно ви-
плачує аванс і платню. Ті, хто 
змушений сидіти вдома або на да-
чі на карантині, одержують дві 
третини заробітку. І хоч в Укра-
їні безробіття, «Антонов» оголо-
сив набір робітничих та інженер-
них кадрів.

Про те, як літакобудівникам 
вдається творити маленьке соці-
ально-економічне диво, розмов-
ляємо з виконувачем обов’язків 
генерального директора «Анто-
нова» Сергієм БИЧКОВИМ.

«Незадовго до мого 
народження мама 
одержала похоронку 
на батька»

— Сергію Андрійовичу, при
вертає увагу дата вашого наро
дження — 9 травня 1945 року. 
Мабуть, і ваша сім’я зробила вне
сок у Перемогу?

— Так, на війні загинули троє 
батькових братів. На нього мама 
1945-го теж одержала похоронку. 
У ній ішлося, що рядовий Бичков 
Андрій Іванович загинув смер-
тю хоробрих під час штурму міс-
та-фортеці Кенігсберг. Батько во-
ював на Третьому Білоруському 
фронті під командуванням най-
молодшого генерала армії нашо-
го земляка Івана Черняховсько-
го, який теж у тих місцях загинув. 
Незабаром мама одержала лист 
незнайомим почерком. Писав 
батьків сусід по палаті у шпиталі. 
Виявляється, батько був живий. 
Проте важко поранений — йо-
го права рука була так скалічена, 
що сам писати не міг. Пам’ятаю, 
як тяжко він, колгоспний бухгал-
тер, розробляв, тренував руку, 
щоб повернути здатність працю-
вати. 

Тому для мене 9 травня — не 
стільки день народження, скіль-
ки день ушанування пам’яті всіх 
наших фронтовиків. І першу чар-
ку завжди піднімаємо за них. 

Дружина одного із загиблих 
дядьків була дуже красивою, схо-
жою на актрису Валерію Заклун-
ну. Коли стала вдовою, багато чо-
ловіків сваталося. І мама, прига-
дую, радила вийти заміж, бо важ-
ко самій двох хлопчаків ростити. 
Дядина ж казала: ти на свого Ан-
дрія теж одержала похоронку. А 
він повернувся. Може, і мій повер-
неться. Заміж так і не вийшла, до 
кінця днів чекала свого Гераська.

Батькові медаль «За взяття Ке-
нігсберга» та інші бойові нагороди 
я передав його правнукові Мак-
симу. А ще гільзу від набою з на-
писом «гільза від прощального са-
люту в день похорону Андрія Іва-
новича Бичкова», багнет і фото-
графії. Хай пам’ятає прадіда. 

«На роботу 
антоновці 
приїздили навіть 
велосипедами»

— Торік у березні, коли в Києві 
було оголошено карантин, зупи
нився міський транспорт і на ба
гатьох підприємствах життя за
вмерло, на межі зупинки був і «Ан
тонов». Але тривало і будівництво 
літаків, і польоти «Авіаліній Анто
нова». Як це вдалося? Нині, під час 
третьої хвилі хвороби, тут наро
щують обсяги виробництва.

— Для цього, мабуть, треба від-
чувати колектив, у якому працю-
єш. Торік ми були змушені близько 
половини людей відправити на ка-
рантин. Розробили протиепідеміч-
ні заходи: контроль температури у 
працівників на прохідній перед по-
чатком робочого дня, масковий ре-
жим, дезінфекція приміщень, у 
гуртожитках і на базі відпочин-
ку «Сокіл» обладнали ізолятори, 
житло для льотних екіпажів і тих, 
хто потребує самоізоляції. Мед-

санчастина активно виявляє хво-
рих та інфікованих. Їм надають ма-
теріальну і медичну допомогу. Ми 
придбали електронні термометри, 
кисневі концентратори і пульсок-
симетри. Для глибшого обстежен-
ня обладнуємо приміщення для 
комп’ютерного томографа. Напри-
кінці року виплатили людям пре-
мію — тринадцяту зарплату, зао-
хотили працівників, яким 80 і біль-
ше років, надали матеріальну допо-
могу тим, у кого маленька платня.

Торік, коли в колективах вияв-
ляли хворих на COVID-19, дово-
дилося закривати на кілька тижнів 
окремі цехи і дільниці. Нині, з на-
буттям досвіду і розширенням ме-
дичного інструментарію, потреба в 
цьому відпала, колективи працю-
ють без зупинки, згідно з виробни-
чими графіками. 

Раніше мало хто вірив, що ми до 
кінця року встигнемо здійснити 
серйозне допрацювання трьох по-
жежних літаків Ан-32П для Дер-
жавної служби з надзвичайних 
ситуацій. Але люди бажали пра-
цювати. Ми дозволили працівни-
кам власними автомобілями заїж-

джати на територію заводу, до це-
хів, організували підвезення за-
водськими автобусами. Хто живе 
ближче, приїжджав велосипедами. 

Щоб зберегти ім’я «Антонов», у 
нас іншого шляху немає, як буду-
вати літаки. Будуємо перший се-
рійний транспортний Ан-178 і про-
водимо імпортозаміщення на пер-
шій дослідній такій машині. Напри-
кінці року уклали контракт з Мініс-
терством оборони України на бу-
дівництво ще трьох літаків. До кін-
ця травня буде готовий фюзеляж 
першого транспортника. Склада-
ють агрегати й деталі для інших лі-
таків. Днями у нас побували гене-
ральні конструктори запорізьких 
КБ «Івченко-Прогрес» і ПАТ «Мо-
тор Січ» Ігор Кравченко і В’ячеслав 
Богуслаєв. Вирішуємо питання про 
двигуни для наших літаків. Наші 
люди скучили за роботою. Маємо 
дуже цікаві задумки на майбутнє.

— Вашій енергії можна по
заздрити. Де її джерела?

— Ізмалку, років з восьми, пра-
цював у колгоспі. Спершу з ровес-
никами збирав ранні черешні, ви-
шні. Потім возив конячкою воду в 
поле, безтаркою — на тік пшеницю. 
Ближче до осені самоскидом — си-
лос. Працював другим помічником 
на комбайні «Комсомолець».

Мені дуже пощастило з учите-
лями в нашій сільській семиріч-
ці. Перша вчителька Марія Моска-
лець навчила читати і писати. Адже 
в селі до школи дітей ніхто не готу-
вав, ми навіть літер не знали. А чу-
довий математик Іван Лойко — ал-
гебри і геометрії. Директор Сергій 
Мигуль показав, як правильно са-
дити і доглядати дерева, виноград, 
навчив столярної справи. Під його 
керівництвом я виготовив у шкіль-
ній майстерні табуретку.

«Щоб купити книжку, 
продавав  
у місті молоко»

— А самі, либонь, мріяли будува
ти літаки чи літати? 

— Ні, думки про авіацію вини-
кли пізніше. У селі ми жили надто 
приземленим життям: нескінчен-
на праця, допомога батькам і стар-
шим братам по господарству. Вечо-
рами і ночами знаходив час для чи-

тання. Дуже любив книжки й інко-
ли купував. У батьків грошей не бу-
ло. Платню нараховували за кіль-
кістю відпрацьованих трудоднів і 
видавали сільгоспродукцією. Якщо 
хотів придбати якусь книжку, ма-
ма давала восьмилітровий бідон-
чик молока. Я віз його у Кривий Ріг, 
продавав і на вторговані гроші ку-
пував книжку.

До речі, в дитинстві вперше зі-
ткнувся з таким нині поширеним 
явищем, як обман, непорядність. 
У ті часи в селі у дітвори і дорос-
лих був досить популярним такий 
бізнес: ловили в полі ховрахів, їх-
ні шкурки здавали в сільмаг, за 
них одержували якийсь товар. Ді-
твору, звичайно, цікавили цукер-
ки. Якось ми зі старшим прияте-
лем теж зайнялися цим промис-
лом. Я тягав відрами воду зі ставка. 
Товариш заливав її в нори, ловив 
і білував звірків. Полювання було 
вдалим, я вже відчував у роті смак 
омріяних подушечок. Продавчиня 
насипала нам у великий згорток, 
мабуть, кілограм великого глазу-
рованого запашного печива. Іде-
мо задоволені, приятель сам жере, 
а мені не дає! Каже, ти ще малий, 
тобі не положено. І не дав жодного! 
Я заплакав і пішов геть. Отак упер-
ше в житті скуштував не лише до-
бра. Звичайно, згодом довелося зі-
ткнутися і з більшою несправед-
ливістю. І нині зневажаю непоряд-
ність, підлість, капості. На щастя, 
добрі, порядні люди трапляються 
частіше.

Перші уроки робітничого гар-
ту одержав на заводі «Криворіж-
сталь». Двічі на тиждень ми, хлоп-
ці-старшокласники, цілий день 
працювали в сортопрокатному це-
ху №1. Дівчата — в центральній за-
водській лабораторії. Мене навчи-
ли обточувати на токарному вер-
статі валки прокатного стану. На-
чальником цеху в нас був Микола 
Хмельков — суворий і вимогливий 
до ледарів, байдужих і нехлюїв, але 
справедливий і добрий до старан-
них. Він і його робітники навчили 
нас опанувати токарні, фрезеру-
вальні верстати, відповідально ста-
витися до справи і людей. 

Ще одним вчителем робітничої 
справи став бригадир механічно-
го цеху 04 Харківського авіаційно-
го заводу Іван Храбрий. Там я пра-
цював студентом. У дні зарплати 
збирав нас, бригаду з шести осіб, за 
столом у цеху і на очах у всіх під-
раховував, хто що зробив і скіль-
ки заробив. Усе пояснював спокій-
но, чесно, дохідливо. І ніхто не обра-
жався, не вважав себе скривдже-
ним. Усі, кому треба, робили пра-
вильні висновки. В Івана я навчив-
ся з повагою ставитися до робітни-
ків. Адже в підсумку все залежить 
від них, їхніх золотих рук, а не від 
інженерів.

А щодо авіації… Після сільської 
семирічки хотілося продовжи-
ти навчання. Директор нашої шко-
ли-інтернату для дітей-сиріт і ді-
тей інвалідів війни Василь Холяв-
ко виявився колишнім льотчиком-
винищувачем. Розповідав, як літав 
на Ла-5, збив 13 гітлерівських літа-
ків. Ще б два — і був би Героєм Ра-
дянського Союзу. Однак під час бо-
їв за визволення Севастополя його 
підбили, він горів, вистрибнув із па-
рашутом. Коли роздягався, вся по-
ловина тіла від шиї до поперека бу-
ла у шрамах — слідах опіків. Тоді, 
побачивши живого льотчика, геро-
їчного чоловіка і чудового педагога, 
я вперше подумав, що хотів би бути 
схожим на Василя Миновича і теж 
міг би літати.

Сергій Бичков (крайній праворуч), його заступник з виробництва Олександр Витушко, слюсарі-
складальники цеху 43 Федір Єфімов та Ігор Школяренко задоволені: роботи з імпортозаміщення на 
першому літаку Ан-178 відбуваються за графіком

ДОСЬЄ «УК» 

Сергій БИЧКОВ. Народився 9 травня 1945 року в селі Грузька Криво-
різького району на Дніпропетровщині в сім’ї колгоспників. Навчався в семи-
річці, потім школі-інтернаті. Старшокласником освоїв на заводі «Криворіж-
сталь» професію вальцетокаря прокатного стану. 

Під час навчання в Харківському авіаційному інституті працював слюса-
рем-складальником на Харківському авіаційному заводі. ХАІ закінчив 1969 
року за спеціальністю «Виробництво літальних апаратів», здобув кваліфі-
кацію інженера-механіка. Відтоді працював в дослідно-конструкторському 
бюро О.К. Антонова (нині ДП «Антонов») інженером-технологом, заступни-
ком головного інженера, головним інженером. З листопада 2020-го вико-
нує обов’язки генерального директора флагмана авіаційної промисловос-
ті України.

Доктор технічних наук, професор, керівник філії Національного аерокос-
мічного університету «Харківський авіаційний інститут» імені М.Є. Жуков-
ського, член експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої кваліфі-
кації Міністерства освіти і науки України, спеціалізованої вченої ради з при-
йняття на розгляд і проведення захисту докторських і кандидатських ди-
сертацій Національного авіаційного університету, академік Міжнародної ін-
женерної академії. 

Лауреат Премії Ради міністрів СРСР, Державної премії України в галузі на-
уки і техніки і премії імені І.Н. Францевича Національної академії наук Украї-
ни. Заслужений працівник промисловості України. Нагороджений орденами 
«За заслуги» трьох ступенів, орденом Ярослава Мудрого, орденом «За за-
слуги» Французької Республіки, Почесною грамотою Верховної Ради Украї-
ни, медалями Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ України. 

Одружений, має чотирьох дітей і чотирьох онуків.

Ф
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
Записався до Криворізького ае-

роклубу. Пройшов підготовку до 
стрибків з парашутом, вивчив ма-
теріальну частину навчального лі-
така Як-18, на планері Ка-11 робив 
пробіжки. Якось під час польоту на 
планері загинув один з наших ін-
структорів, талановитий пілот, ко-
лишній військовий льотчик. Тоді 
обережні чиновники закрили ае-
роклуб! 

Після одинадцятого класу подав 
документи до Качинського вищо-
го авіаційного військового училища 
льотчиків. Пройшов медкомісію. А 
окуліст зарубав, хоч я начебто пра-
вильно назвав усі візерунки. Ска-
зав, що погано розрізняю кольори, 
дальтонік. 

«Майбутнього 
міністра Мялицю  
я тричі виселяв  
з гуртожитку»

Старший брат закінчував Хар-
ківський авіаційний інститут. По-
радив і мені туди вступати. Там, 
мовляв, теж можна займатись 
авіаційним спортом. Однак в ХАІ 
ми, хто не мав стажу роботи за спе-
ціальністю, на першому курсі ці-
лий день спершу працювали у ко-
вальському цеху заводу імені Ма-
лишева. Щоб вчасно дістатися на 
роботу, вставали о п’ятій ранку і 
працювали до п’ятої вечора. Потім 
— на лекції. Вісім годин! Коли го-
туватися? Які польоти? Щоправ-
да, через два місяці нашу групу пе-
ревели на авіаційний. Там я опану-
вав слюсарно-зварювальні роботи, 
виготовляв дитячі возики і прой-
шов добру школу роботи з людьми 
у трудовому колективі.

На другому курсі ми навчали-
ся вже на денному відділенні. Ме-
не обрали до студентського проф-
кому. Очолював житлову комі-
сію. У ті часи в гуртожитках жили 
тільки 25% студентів. Кому давати 

місце? Вивчали матеріальний стан 
сім’ї студента, звичайно, як ста-
виться до навчання. Я радий, що й 
нині у нас на підприємстві працю-
ють мої однокурсники Віктор Уко-
лов, Михайло Лапицький, Анато-
лій Шиповський, Олена Плато-
нова, Наталія Олійник-Ященко й 
Ольга Іванова, уже досвідчені ін-
женери. Дружимо, підтримуємо 
контакти.

— У ті роки в ХАІ навчався і не
давно померлий світлої пам’яті 
майбутній міністр промислової 
політики Анатолій Мялиця. Ви 
були з ним знайомі?

— Ще й як був знайомий! Анато-
лій Костянтинович був на два кур-
си старшим од мене. Знайомство 
наше почалося з конфлікту. Тала-
новитий студент, Толя, проте, про-
славився іншим. Він був майстром 
спорту з парашутизму. З ним жи-
ли у кімнаті ще троє таких самих 
безшабашних парашутистів. Весе-
лі хлопці, любили випити, пограти 
у преферанс. А гуртожитком сис-
тематично ходила комісія, яка сте-
жила за порядком. Біда, якщо зна-
йдуть у кімнаті пляшки з-під біомі-
цину чи недопалки! Ці шибайголо-
ви не звертали увагу на комісію. Я 
теж намагався, було, дивитися на 
веселощі парашутистів крізь паль-
ці. Проте зрештою повинен був ре-
агувати. Я цих хлопців як голова 
комісії тричі виселяв з гуртожит-
ку. І щоразу мене викликав рек-
тор Микола Масленніков і казав: 
Серьожо, треба, щоб у гуртожитку 
жили і футболісти, і велосипедис-
ти, і парашутисти. Це ж гордість 
наша! Я з ними побалакаю. 

Анатолій, однак, на мене не обра-
жався, розумів. І ми незабаром за-
приятелювали. Після інституту він 
потрапив на ХАЗ. А я — в дослід-
но-конструкторське бюро О.К. Ан-
тонова. Він став генеральним ди-
ректором заводу. За нього, до речі, 
було організовано серійний випуск 
нашого літака Ан-74, піднявся в 

небо легкомоторний літачок ХАЗ-
30. Потім його обрали першим се-
кретарем Харківського обкому 
партії. А в роки незалежності Ана-
толій Костянтинович був міністром 
промислової політики України. 
Мав крутий характер, бував гру-
буватим, але не злим. У душі був 
доброю, справедливою, порядною 
і відданою справі людиною, пре-
красним організатором, заслужено 
став Героєм України. Я б поставив 
його в один ряд з нашим П. Балабу-
євим. Останніми роками він як док-
тор технічних наук працював про-
фесором кафедри конструкцій лі-
тальних апаратів нашого інститу-
ту. Його любили студенти.

«Енергія вибуху 
творить чудеса»

— Як ви стали ще й науковцем?
— Авіабудування, як і космос 

— верхівка, локомотив науково-
технічного прогресу. Для всіх га-
лузей! Хочеш, щоб твої літаки бу-
ли сучасними, — шукай, опано-
вуй новітні технології. В інститу-
ті доля звела мене з професором 
Р. Пихтовниковим, всесвітньо ві-
домим науковцем. У машинобуду-
ванні існує багато деталей складної 
конфігурації, виготовити які тра-
диційною металообробкою дуже 
складно або й неможливо. Ростис-
лав В’ячеславович уперше у Ра-
дянському Союзі довів, що можна 
штампувати деталі за допомогою 
енергії звичайнісінької вибухівки, 
ударна хвиля якої тисне воду, а та 
штовхає метал і заповнює ним усі 
порожнини форми. 

Мене зацікавила ця техноло-
гія. Пихтовников був моїм пер-
шим науковим керівником. Коли я 
від’їздив на роботу до Києва, метр 
сказав: Сергію, організуєш на за-
воді дільницю штампування ви-
бухом — будеш вченим. У ДКБ цю 
ідею підтримали О. Антонов і то-
дішній директор КМЗ Л. Воробйов. 

Вони допомогли мені створити та-
кий підрозділ. Під моїм керівни-
цтвом уперше розроблено принци-
пово нові конструкції трубопровід-
них систем. Конструктор світлої 
пам’яті Віктор Пильтенко скон-
струював багато деталей, ми отри-
мали 40 авторських свідоцтв, Дер-
жавну премію. Я захистив канди-
датську дисертацію, а потім і док-
торську, став заступником голов-
ного інженера з нової техніки. Ме-
ні путівку в життя дали мої вчите-
лі — знамениті головні технологи 
Григорій Кантер, Ігор Павлов. Во-
ни вчили: не зациклюйся на яко-
мусь вузькому напрямі, розши-
рюй технічний світогляд. І я вни-
кав у питання зварювання, термо-
обробки, композитних матеріалів 
та інші.

У нас на підприємстві і доктори, 
і кандидати наук, які займаються 
не лише виробництвом, а й дослід-
женнями, навчають студентів фі-
лії ХАІ, яку ми створили. Тут на-
ші найкращі робітники і випускни-
ки заводського авіаційного техні-
куму безплатно здобувають вищу 
технічну освіту, стають конструк-
торами, технологами, керівниками. 
Треба дбати і про наше майбутнє.

— Повертаюся до теми штам
пування вибухом. У вас навіть ха
рактер буває вибуховим. Не боїте
ся, що емоційністю можете легко 
наживати собі ворогів?

— Мені пощастило, що і бать-
ки, і вчителі виховали в мене й од-
нокласників та однокурсників чес-
ність, порядність, нетерпимість до 
обману і підлоти. Не люблю людей, 
в очах яких лише грошва, обман та 
якийсь сумнівний бізнес. Звик ста-
витися до людей дбайливо. Так, мій 
вибуховий характер нерідко ме-
ні шкодить. Зате я жодної люди-
ни не зрадив, не вчинив непорядно. 
Якщо й вилаю когось, зла не три-
маю, швидко вгамовуюся і через 
п’ять хвилин можемо розв’язати 
всі проб леми. 

Однак коли людина тримає ду-
лю в кишені, каже одне, а чинить 
інакше… Є, на жаль, люди, які по-
ливають і фірму, і нас, керівників, 
брудом, строчать про нас нісеніт-
ниці і в соцмережах, і листи пи-
шуть мало не Президентові Укра-
їни, який, мовляв, безлад на під-
приємстві. Якщо ти такий не бай-
дужий до долі підприємства, то 
приходь до мене, обговоримо, ви-
рішимо, усуватимемо недоліки. 
Оці писаки, які у житті навіть со-
бачої будки не спорудили, мене ін-
коли бісять. Не боюся відповідаль-
ності. Але не люблю, коли отак не 
по-чоловічому, з-за рогу. Тому ви-
буховий характер змінювати не 
збираюся. Свою особистість ніко-
ли не втрачу. Головне — відчуваю 
підтримку колективу. У нас по-
вне взаєморозруміння з керівни-
цтвом Укроборонпрому і Міністер-
ства стратегічних галузей промис-
ловості. Разом усе здолаємо. Ми ж 
діти Перемоги!

— А чим живе командир вироб
ництва і професор, окрім літаків і 
сімейних клопотів? Буває вільний 
час?

— Треба вміти себе організува-
ти. Люблю читати серйозну мему-
арну літературу про війну, худож-
ню класику. Люблю на дачі варити 
борщ або юшку на плиті, яку топлю 
дровами. Свого часу був чемпіоном 
Кривого Рогу з варіння борщу. То-
вариші, яких пригощаю, не дадуть 
збрехати. Люблю копирсатися в 
землі на дачі. Ділянка невелика, 
але чудово, коли вранці виходиш, 
а на грядці і цибулька зелена, і пе-
трушечка — все своє. Помідори й 
огірки вирощую, сам засолюю. На-
віть курочок тримаю. Усе це нага-
дує мені дитинство, батьків. Як був, 
так лишився сільським хлопцем. У 
праці і тільки в праці бачу мудрість 
життя і щастя. 

Володимир ШУНЕВИЧ 
для «Урядового кур’єра»

ДОКУМЕНТИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності за 
порушення вимог пожежної та техногенної безпеки
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної 

Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
назву та абзац перший статті 175 викласти в такій редакції:
«Стаття 175.  Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та тех-

ногенної безпеки
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної без-

пеки, а також використання протипожежної, аварійно-рятувальної або іншої спеці-
альної техніки або засобів протипожежного захисту не за призначенням»;

статті 183, 1888 і 223 викласти в такій редакції:
«Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб
Завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу (частини), по-

ліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятуваль-
них формувань —

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян»;

«Стаття 1888.  Невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної 
та техногенної безпеки

Невиконання приписів, розпоряджень чи постанов посадових осіб центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного на-
гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб — під-
приємців від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністра-
тивного стягнення, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб — під-
приємців від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

«Стаття 223.  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та 
техногенної безпеки

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 
державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, розгля-
дає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані із самовільним випалю-
ванням рослинності або її залишків, порушенням встановлених законодавством ви-
мог пожежної та техногенної безпеки, здійсненням суб’єктом господарювання госпо-
дарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 
господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, невиконанням 
приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у 
сфері пожежної та техногенної безпеки (статті 77, 771, 120, 175, 1752, 1888).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з пи-
тань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, розгля-
дати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 
мають право Головний державний інспектор України з нагляду (контролю) у сфері по-
жежної та техногенної безпеки і його заступники, головні державні інспектори з нагляду 
(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республі-
канського (Автономної Республіки Крим) значення та їх заступники, старші державні ін-
спектори України з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, держав-
ні інспектори з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах 
обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення»;

пункт 10 частини другої статті 255 викласти в такій редакції:
«10) працівники відомчої, місцевої пожежної охорони та члени добровільної по-

жежної охорони (статті 120, 175, 1888)»;
2) у статті 270 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради Украї-

ни, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
назву після слова «пожежної» доповнити словами «або техногенної»;
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техноген-

ної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно 
шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
м. Київ                    Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
30 березня 2021 року
№ 1366-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України  
про адміністративні правопорушення  
щодо встановлення відповідальності  

за перешкоджання у проведенні перевірок  
з питань пожежної та техногенної безпеки

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Вер-

ховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити статтею 18514 такого змісту:
«Стаття 18514.  Створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та 
техногенної безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок

Створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (конт-
ролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок, —

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністратив-
ного стягнення, —

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян».

2. Статтю 221 після цифр «18513» доповнити цифрами «18514».
3. У пункті 1 частини першої статті 255 абзац «органів державного нагляду у сфе-

рі пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 183, 18816)» викласти в такій редакції:
«центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки (статті 164, 
183, 18514, 18816)».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 березня 2021 року
№ 1367-IX

КАДРОВІ ПИТАННЯ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення А. Назаренка з посади  

голови Кіровоградської обласної  
державної адміністрації

Звільнити НАЗАРЕНКА Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоград-
ської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 квітня 2021 року
№ 163/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про тимчасове виконання обов’язків  

голови Кіровоградської обласної  
державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації на ЖАЛДАКА Валерія Олександровича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 квітня 2021 року
№ 164/2021

Президент України 
звільнив:
АНАНЧЕНКО Людмилу Павлівну — з посади голови Андрушівської районної 

державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СЬОМКА Віталія Тарасовича — з посади голови Любарської районної дер-
жавної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МОЖАРА Ярослава Анатолійовича — з посади голови Народицької районної 
державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МАЙДАНИКА Артема Олександровича — з посади голови Овруцької район-
ної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 части-
ни другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЖАРУКА Андрія Олександровича — з посади голови Попільнянської район-
ної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 части-
ни другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ФЛУДА Василя Васильовича — з посади голови Романівської районної дер-
жавної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУЛИКА Юрія Анатолійовича — з посади голови Ружинської районної дер-
жавної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 частини дру-
гої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СТУЖУКА Анатолія Володимировича — з посади голови Хорошівської ра-
йонної державної адміністрації Житомирської області відповідно до пункту 6 
частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

призначив:
ВОЛКОВА Ігоря Анатолійовича — головою Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області;
ЛУЦЕНКА Геннадія Петровича — головою Прилуцької районної державної 

адміністрації Чернігівської області.
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 349 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 Порядку 
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для виконання 
заходів із соціального захисту дітей, сімей, 

жінок та інших найбільш вразливих  
категорій населення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та ін-
ших найбільш вразливих категорій населення, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2017 р.,  
№ 33, ст. 1044), замінивши у підпункті 5 цифри і слова «2020 року, затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 748)» цифрами і словами «2025 року, затвер-
дженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1544».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 350 
Київ

Про внесення змін до переліку  
об’єктівдержавної власності, що мають 

стратегічнезначення для економіки  
і безпеки держави

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до розділу «Геологорозвідувальна галузь» переліку об’єктів державної 

власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіцій-
ний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555; 2018 р., № 58, ст. 2014), такі зміни:

підрозділ «Дніпропетровська область» виключити;
у підрозділі «м. Київ» виключити таку позицію:

«38078094 Державне підприємство «Українська геологічна компанія»;
у позиції «Всього» цифру «6» замінити цифрою «4».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Думали, минеться…
COVID-19.  Досі успішна в епідемічному сенсі Полтавщина потрапила у «червону» зону

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

На зупинці громад-
ського транспорту у 

приміському селищі, крім 
мене, на маршрутку че-
кала жінка, яка весь час 
розмовляла по мобільно-
му. Закінчивши розмову, 
попутниця, з її слів, не-
тутешня, поскаржилася, 
що вже 15 хвилин не мо-
же виїхати у центр міста. 

«Можу уявити, як гро-
мадський транспорт їз-
дитиме завтра. Чи не їз-
дитиме зовсім? Тому що 
перевізникам невигідно 
буде возити повітря», — 
звернулася до мене. Я ду-
мав щось своє й відразу 
не зрозумів, про що вона. 
Нарешті втямив: завтра 
15 квітня, тобто із цьо-
го дня наша область — у 
списку областей із «чер-
воним» рівнем епідеміч-
ної небезпеки.

Потяги 
курсуватимуть 
без змін

 За останню добу в 
області зафіксували 
близько 800 лабораторно 
підтверджених хворих 
на коронавірусну неду-
гу, з них 266 — у Полтаві. 
Зареєстровано 23 смерті. 
Загалом на Полтавщині 
коронавірусну інфекцію 
виявили у майже 63 ти-
сяч жителів. Більшість 
їх одужала, 1312 людей 
померли. Майже 10 ти-
сяч хворіють.

Із 15 квітня в Полта-
ві заборонено роботу всіх 

громадських закладів, 
крім продуктових мага-
зинів та аптек, обмеже-
но рух транспорту. Від-
нині громадським тран-
спортом Полтави та об-
ласті можуть користува-
тися тільки працівники 
життєзабезпечувальних 
галузей. Тобто для проїз-
ду у громадському тран-
спорті потрібна довідка-
перепустка. Решта людей 
не зможуть скористатися 
автобусами і тролейбуса-
ми. Проте потяги далеко-
го сполучення через Пол-
тавщину курсуватимуть 
без змін, а продаж квит-
ків і висадку/посадку па-
сажирів не обмежува-
тимуть. Упродовж тиж-
ня Укрзалізниця опра-
цює формат обмежень в 
області. Разом з Мінінф-
раструктури та МОЗ во-

на надасть пропозиції з 
організації перевезень 
у регіоні. Про запрова-
дження обмежень та їх-
ній характер УЗ повідо-
мить додатково.

Застрахуйся 
й отримуй 
виплату

Рішення про введення, 
уточнення чи посилення 
карантинних обмежень 
на своїй території міс-
цеві органи самовряду-
вання ухвалюватимуть 
самостійно. За окремим 
рішенням обласної ко-
місії з питань техноген-
но-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуа-
цій, у Горішньоплавнів-
ській, Полтавській, Лу-
бенській, Миргородській 

та Гадяцькій міських те-
риторіальних громадах 
карантинні заходи поси-
лили із 3 квітня.

Попри жорсткі каран-
тинні обмеження, Пол-
тавська міська комі-
сія з питань ТЕБ і НС 
на позачерговому засі-
данні вирішила зверну-
тися до голови облдер-
жадміністрації Олега 
Синєгубова із прохан-
ням дозволити працю-
вати у п’ятницю, суботу 
та неділю непродоволь-
чим ринкам. Із такою ви-
могою до Полтавсько-
го міського голови Олек-
сандра Мамая раніше 
звернулися їхні пред-
ставники. 5—6 квітня 
підприємці навіть про-
вели акцію протесту, ви-
магаючи послаблень ка-
рантинних обмежень.

3 мільярди  
на програму

Місцевих підприємців 
чекає ще одна новина, яка 
вселяє надію. Тим із них, 
чий бізнес підпадає під за-
борону, їхнім найманим 
працівникам планують на-
дати по 8 тисяч гривень до-
помоги від держави. Нещо-
давно уряд затвердив пе-
релік видів діяльності, пра-
цівники яких можуть пре-
тендувати на виплати, і 
умови їх отримання. Осно-
вна підстава для надання 
таких виплат — введення 
в регіоні «червоного» рівня 
небезпеки. На Полтавщині 
відповідні обмеження чин-
ні з 15 квітня.

В облдержадміністрації 
повідомили, що для отри-
мання цієї державної ком-
пенсації застрахована осо-
ба має звернутися із зая-
вою про виплату допомо-
ги протягом 30 днів із дня 
запровадження на тери-
торії області обмежуваль-
них протиепідемічних за-
ходів. Тобто до 15 травня. 
За інформацією Прем’єр-
міністра Дениса Шмига-
ля, надсилати заявки на 
отримання 8 тисяч гри-
вень допомоги від держави  
ФОПи та наймані працівни-
ки з «червоних» карантин-
них зон зможуть з 19 квітня. 
На цю програму підтримки 
запланували витратити 3 
мільярди гривень.

Нікуди без маски
 Через потрапляння в 

«червону» зону в області 
призупинили всі операції 
та госпіталізації, крім тер-

мінових. У регіональній ко-
місії з питань ТЕБ і НС по-
яснили, що на період, до-
ки карантин не послаб-
лять, у державних і кому-
нальних медзакладах ме-
дичну допомогу надавати-
муть породіллям, передов-
сім з ускладненнями, вагіт-
ним, новонародженим, па-
цієнтам з онко- та пульмо-
нолічними захворювання-
ми й іншим прирівняним 
категоріям. Звісно, медики 
не залишать у біді пацієн-
тів, які через стан здоров’я 
не зможуть довго чекати 
на отримання їхньої допо-
моги, якщо існує загроза 
життю.

Обмеження скасують 
після зняття «червоного» 
рівня та прийняття окре-
мого рішення комісії з пи-
тань ТЕБ і НС.

В області цими днями 
жорстко контролювати-
муть дотримання масково-
го режиму. Заборонено пе-
ребувати без засобів інди-
відуального захисту на те-
риторіях закладів охоро-
ни здоров’я та освіти, в під-
земних переходах, на зу-
пинках громадського тран-
спорту, на інших територі-
ях загального користуван-
ня у разі неможливості до-
тримання фізичної дистан-
ції не менш як метр.

Контроль за дотриман-
ням цих вимог здійснюва-
тимуть поліцейські, інспек-
тори Держпродспожив-
служби в Полтавській об-
ласті. Усім їм на законодав-
чому рівні з кінця листопа-
да 2020 року надано право 
стягувати штрафи за від-
сутність або неправильне 
носіння маски на місці.

ДОКУМЕНТИ   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 351 
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
для здобувачів ступеня вищої освіти магістр 

за спеціальностями галузі знань  
«22 Охорона здоров’я»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охоро-
на здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 
2018 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1402; 2019 р., № 32, ст. 
1150), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 351

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку здійснення єдиного державного  

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої  
освіти магістр за спеціальностями галузі знань  

«22 Охорона здоров’я»
1. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
«2. Основною формою атестації здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спе-

ціаліст, ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона 
здоров’я» є єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі — кваліфікаційний іспит), 
який складається з таких компонентів, як інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі 
— іспит «КРОК»); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі — 
практичний (клінічний) іспит); міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англій-
ської мови професійного спрямування*. Додаткові форми атестації можуть бути ви-
значені стандартом вищої освіти.».

2. Пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
«Перед впровадженням кожного компонента кваліфікаційного іспиту як 

обов’язкового для певної спеціальності та рівня він повинен пройти апробацію. Строк 
апробації повинен становити не менше двох років. Під час апробації компонента ква-
ліфікаційного іспиту здобувачі ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями га-
лузі знань «22 Охорона здоров’я» зобов’язані брати участь в усіх його компонентах, 
але не відраховуються із закладу вищої освіти у разі неуспішного складення компо-
нента, що апробується.

У 2021 році перший етап кваліфікаційного іспиту (на другому році навчання) як 
обов’язковий для певної спеціальності та рівня складатимуть здобувачі ступеня ви-
щої освіти магістр за спеціальностями  «223 Медсестринство», «224 Технології ме-
дичної діагностики та лікування», «227 Фізична терапія, ерготерапія» та «229 Гро-
мадське здоров’я».

Міжнародний іспит з основ медицини запроваджується після затвердження стан-
дартів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» галу-
зі знань «22 Охорона здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти від-
повідно до стандартів Всесвітньої федерації медичної освіти та введення їх в дію.». 

3. У пункті 12:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Інформація про результат складення іспиту «Крок», міжнародного іспиту з основ 
медицини, іспиту з англійської мови професійного спрямування вноситься до Єди-
ної державної електронної бази з питань освіти Центром тестування при МОЗ, про 
результат складення практичного (клінічного) іспиту — закладом вищої освіти, а та-
кож зазначається у додатку до диплома щодо кожного компонента кваліфікаційно-
го іспиту окремо.»;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний но-

мер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому ор-
гану і мають відмітку в паспорті), громадянство, стать, серія (за наявності) та номер 
документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або паспорт-
ного документа іноземця (для іноземця, особи без громадянства) та документа, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (за наявності), унікальний но-
мер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), а також 
інші відомості про здобувачів освіти, необхідні для їх реєстрації на складення квалі-
фікаційного іспиту, визначені разом МОЗ та МОН, завантажуються з Єдиної держав-
ної електронної бази з питань освіти до Центру тестування при МОЗ.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 352 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному 

бюджеті для реалізації заходів і проектів 
Українського інституту

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

для реалізації заходів і проектів Українського інституту, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 511 (Офіційний вісник України, 
2019 р., № 51, ст. 1738), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 352

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів,  

передбачених у державному бюджеті для реалізації  
заходів і проектів Українського інституту

1. Підпункт 4 пункту 5 після слова «Інституту» доповнити словами «в порядку, пе-
редбаченому МЗС».

2. Абзац другий пункту 9 викласти в такій редакцій:
«Попередня оплата товарів, робіт і послуг у межах напрямів, визначених пунктом 

5 цього Порядку, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і на-
дати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, здійснюється у розмірі 
до 70 відсотків суми договору на строк не більше дев’яти місяців. Кількість платежів 
(траншів) з попередньої оплати визначається умовами договору.».
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НА КОНТРОЛІ УРЯДУ

Навіть у нинішній надсклад-
ній ситуації світової економіч-

ної кризи  флагман енергомаши-
нобудування України харківський 
Турбоатом утримує лідерські по-
зиції, виграючи тендери у визна-
них гравців енергоринку Євро-
пи й Азії та завершує кожний рік 
з багатомільйонними прибутками. 
Основні замовники заводу — ДП  
НАЕК «Енергоатом» (22% у загаль-
ному обсязі реалізації продукції в 
2021 рік) та ПрАТ «Укргідроенер-
го» (40%). За умовами укладених 
договорів, на сьогодні сума заборго-
ваності НАЕК «Енергоатом»  перед 
Турбоатомом становить  839,4 міль-
йона гривень, сума виставлених ра-
хунків ПрАТ «Укргідроенерго» — 
196,4 мільйона гривень. Турбоатом 
стабільно виготовляє обладнан-
ня для реконструкції українських 
електростанцій.

Проте виконання найбільших за-
мовлень ПрАТ «Укргідроенерго» 
за фінансуванням Європейського 
банку реконструкції та розвитку і 
Європейського інвестиційного бан-
ку на суму контрактів 5 639 405 ти-
сяч гривень опинилося під загро-
зою. На прохання керівництва Тур-
боатому до розв’язання проблеми 
долучилися профільні міністерства 
та відомства, і цей напрям робо-
ти взяв під свій контроль Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. Нині роз-
глядають різні шляхи виправлення 
ситуації та пропонують варіанти. 

Про своє бачення виходу з май-
же глухого кута наш кореспондент 
попросив розповісти генерального 
директора АТ «Турбоатом» Вікто-
ра СУБОТІНА.

УК Вікторе Георгійовичу, в чому 
причини загрози зриву виконан-
ня контрактів з ПрАТ «Укргідро-
енерго» ?
— Причина тут одна: фактична зу-
пинка нашого підрядника ДП «За-
вод «Електроважмаш», яке лихо-
манить вже тривалий час і яке не 
спроможне самостійно та своєчасно 
виконати взяті на себе зобов’язання 
з виробництва генераторів за укла-
деними контрактами. Отож че-
рез зупинку Електроважмашу в 
нас, на жаль, теж виникають вели-
кі проблеми. Адже із загальної су-
ми на нашого субпідрядника Елек-
троважмаш  припадає 1,8 мільярда. 
Так ось, Електроважмаш відван-
тажив лише половину на суму 0,98 
мільярда гривень і зупинився. 

Річ у тому, що, за умовами конт-
ракту, Турбоатом як генеральний 
підрядник і головний партнер має 
забезпечити повноту реалізації 
контракту. І це цілком закономір-
но, адже електростанцію на самих 
турбінах без генераторів не ввес-
ти в експлуатацію. Тендер прово-
дило Укргідроенерго за правила-
ми ЄБРР. Це міжнародний тендер, 
де ми боролись і для виробництва 
генераторів узяли на підряд Елек-
троважмаш. Тепер він не може від-
вантажити нам генератори, і ми не 
можемо відвантажити комплек-
тну поставку турбіна-генератор. 
Турбінне обладнання у нас на за-
воді, але  без генераторів  виконати 
монтаж та пуско-наладку, ввести в 
експлуатацію агрегати, які є части-
ною контрактів,  і отримати кошти 
ми не в змозі. 

УК  Які наслідки для вашого під-
приємства і для України можуть 
мати порушення строків поста-
чання або невиконання контрак-
ту?
— Відповідальність за зрив стро-
ків постачання лежить на нас, 
адже ми головний партнер і сто-
рона контракту. Безперечно, мо-
жуть бути штрафні санкції.  За 
кожним конкретним контрак-
том — від 30 до 170 тисяч євро на 
тиждень, але не більш як 10 % су-
ми контракту. Тобто 564 мільйони 
гривень — максимально можлива 
сума штрафних санкцій, яку може 
пред’явити Турбоатому Укргідро-
енерго, а рішення про це  приймає  

ЄБРР. Оскільки він фінансує, це 
його право.

Критична ситуація на Електро-
важмаші виникла наприкінці ми-
нулого року, і ми з нашим замовни-
ком Укргідроенерго лише у листо-
паді 2020-го затвердили нові термі-
ни поставок, але у квітні 2021 року 
стало зрозуміло, що їх фактично зі-
рвано. Щоб знову скорегувати тер-
міни поставок,  необхідно пройти 
довгу і складну процедуру, на яку 
немає часу. Та й чи вдасться це зро-
бити, — питання. А зрив контрак-
тів, окрім фінансових збитків, — це 
ще й втрата іміджу заводу і країни, 
які надолужити важче, ніж покри-
ти штрафні санкції, бо порушення 
строків виконання угод призведе до 
внесення нас до списку неблагодій-
них виробників, що зробить немож-
ливим участь підприємств у міжна-
родних тендерах.

УК Вікторе Георгійовичу,  чи мож-
ливо на цьому етапі реалізації 
контракту змінити підрядника?
— Таку пропозицію — знайти 
нового підрядника висловлю-
вав і ЄБРР. Але цей крок не над-
то простий і призведе до оста-
точного закриття виробництва 
генераторів в Україні. Держава 
недоотримає в бюджет кошти за 
реалізацію контрактів, адже ми 

державні підприємства, частково 
також втратимо свою нішу на сві-
товому енергоринку. Отже, нама-
гаємося знайти розв’язання цих 
проблем завдяки внутрішнім ре-
зервам. Звертаємося із пропози-
ціями у Фонд держмайна як орган 
управління і Турбоатому, й Елек-
троважмашу, у Кабінет Міністрів 
до Прем’єр-міністра і в Міністер-
ство економіки, тобто в ті органи, 
які управляють  і координують ро-
боту державних компаній. 

Наша пропозиція прозвучала 
вперше 13 серпня 2020 року під 
час візиту Прем’єр-міністра до нас 
на завод. Ми демонстрували на-
ші можливості, зокрема доповіда-
ли про ситуацію з виконання конт-
ракту за гроші ЄБРР, бо вже тоді 
з’являлися проблеми з Електро-
важмашем, і ми розуміли, що во-
ни матимуть надсерйозний харак-
тер, за суттю, незворотний. Тоді на 
нараді я запропонував Прем’єр-
міністрові варіант підтримки 
Електроважмашу силами Турбо-
атому. Тобто щоб ми частину робо-
ти підрядника взяли на себе і виго-
товляли певні вузли і деталі гене-
раторів, щоб Електроважмаш че-
рез нас виконав свої зобов’язання 
перед ЄБРР.

Прем’єр схвалив нашу ідею. 
За підсумками візиту Прем’єр-

міністра було видано розпоря-
дження і поставлено завдання 
Мін економіки, Міненерго, Фонду 
держмайна  для можливої коорди-
нації  тіснішої кооперації між Тур-
боатомом і Електроважмашем із 
спільного виробництва  генерато-
рів. Однак ці вказівки поки що не 
виконано. Якби торік ми всі друж-
но взялися і виконували доручен-
ня Прем’єра, то ситуація нині не 
була б такою критичною. 

УК  Наскільки відомо, триває по-
шук шляхів розв’язання гордієво-
го вузла навколо контрактів Тур-
боатому з Укргідроенерго. Глава 
Фонду держмайна Дмитро Сен-
ниченко пропонує об’єднати  в 
один ланцюг Турбоатом, Енер-
говажмаш і проєктний інститут 
«Енергопроєкт».  Як ставитеся до 
цієї ідеї?
— Уважно прочитав пропози-
ції голови фонду, які стосують-
ся наших підприємств енерго-
машинобудування.  Фактично 
Турбоатом, Електроважмаш  та  
інститут «Енергопроект»  пере-
бувають в єдиному органі управ-
ління  — Фонді держмайна. Част-
ки держави у кожному з наших 
підприємств  сягають понад 50%. 
І нашу роботу координують ор-
гани  управління, що саме по со-

бі дуже позитивно: ми стали пра-
цювати достатньо тісно, зокрема 
Турбоатом і Електроважмаш. Що-
до можливого об’єднання наших 
підприємств з інститутом «Енер-
гопроєкт», то, на мій погляд, ро-
бити це недоцільно, оскільки  сві-
това практика доводить конфлікт 
інтересів у будь-якому бізнесово-
му чи виробничому процесі. Так-
от, світова практика однозначно  
зафіксувала розділення праці у 
створенні  нових  енергетичних по-
тужностей. Енергопроєктні інсти-
тути в усьому світі завжди висту-
пають на боці замовника, оскільки 
вони на нього працюють, пропону-
ючи і розробляючи його  побажан-
ня. Побажання потім закладають у 
тендерні  умови, і в ці тендери при-
ходять підрядники, пропонують 
свої послуги.  Не може проєктна 
організація і в перспективі підряд-
на організація бути в одному хол-
дингу, оскільки  виникає конфлікт 
інтересів.  

Об’єднання Турбоатому й Елек-
троважмашу у вертикально інте-
гровану структуру, безперечно, 
має  сенс, і я неодноразово вислов-
лювався про перспективу такої 
спільної праці. За умови, звісно, що 
Електроважмаш з огляду на ни-
нішні простої та складне  фінансо-
ве становище зуміє відновити свої  
позиції і запрацювати на повну по-
тужність принаймні у виробництві 
генераторів.

УК  А який варіант розв’язання 
проблеми вважаєте найопти-
мальнішим і найбільш ефектив-
ним та оперативним?
— На мій погляд, необхідно від-
новити історичну  справедливість 
з урахуванням ринкових реалій. 
Потрібно повернути генераторне 
виробництво під відповідальність 
Турбоатому, оскільки у нас єдина 
комплектна поставка на одного за-
мовника.  

До речі, Турбоатом 1934 року 
було побудовано як  турбогенера-
торний завод. І турбіни, і генера-
тори виготовляли в наших завод-
ських цехах, а із 1947 року вироб-
ництво генераторів почали на но-
возбудованому Електроважмаші. 
У цьому контексті маю зауважити, 
що турбогенераторні фірми всьо-
го світу, зокрема наші найближчі 
конкуренти  «Альстом», «Сіменс», 
«Дженерал Електрик», китайські, 
японські турбіно-генераторні під-
приємства саме так організова-
ні. Але на сьогодні як один з варі-
антів можливим рішенням, що до-
поможе зняти напругу і в проблемі 
виконання контрактів з фінансу-
ванням ЄБРР, може бути переда-
ча в концесію Турбоатому окремо-
го виробництва генераторів Елек-
троважмашу. Із такою пропозиці-
єю ми звернулися до Кабінету Мі-
ністрів.

Треба передати конструктор-
ську, технологічну документацію, 
обладнання, і ми вироблятимемо 
генератори під маркою Електро-
важмашу. Концесія — це не втра-
та власності. Вона може тривати 
від 5 до 50 років. У нашій ситуації 
пропонуємо концесію на 5 років. За 
цей час виконаємо  п’ять контрак-
тів. За Електроважмашем  зберіга-
ється торгова марка,  ринки збуту. 
Ми приймемо на роботу людей, які  
виконують певні функції на Елек-
троважмаші, і так  зможемо зня-
ти соціальну напругу, яка там до-
ходить до страйків через невипла-
ти зарплат. Це дасть Електроваж-
машу змогу підтягнути виробни-
цтво тягових двигунів та вирішити 
питання із кредиторами. Адже ін-
ших великих контрактів на Елек-
троважмаші з генераторів нині не-
має. Так  склалося, що Електро-
важмаш завантажений виключно 
виробництвом генераторів під на-
ші  спільні контракти, де замовни-
ком виступає Укргідроенерго.

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»
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Генеральний директор АТ «Турбоатом» 
Віктор Суботін: 

«Для врятування більш 
ніж п’ятимільярдного 
контракту необхідно 

запустити виробництво 
генераторів»
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Він показав, як малювати Карпати
ДАТА. Одному з найяскравіших представників закарпатської школи живопису народному 
художникові України Антонові Кашшаю виповнилося би 100 років 

Володимир МИШАНИЧ 
для «Урядового кур’єра»

Народився він в сім’ї лі-
сівника, а малювання 

для хлопця було лише ама-
торським захопленням. Піс-
ля переїзду з гірського се-
ла Дубриничі до низовин-
них Доманинців під Ужгоро-
дом Антон розпочав навчан-
ня в гімназії. Предмет малю-
вання в ній викладав Йосип 
Бокшай — чи не найвідо-
міший у довоєнні часи май-
стер пензля у краї, один з 
фундаторів закарпатської 
живописної традиції. 

Помітивши талант хлоп-
ця, Йосип Бокшай займався 
з ним і після уроків у школі. 
Закінчення гімназії збіглося 
для Антона з початком Дру-
гої світової війни. Це й зава-
дило здійсненню мрії юнака, 
який прагнув продовжити 
навчання у Будапештській 
академії мистецтв. 1941-го 
Антон Кашшай, якому на 
той час виповнилося 21, по-
чав працювати у бюджетно-
фінансовому управлінні при 
Ужгородській угорській ко-
ролівській лісівничій дирек-
ції. Згодом перейшов у ра-
хункову частину, що діяла 
при Ужгородському угор-
ському королівському фі-
нансовому управлінні. На 
різних посадах він займався 
живописом, працював до са-
мого завершення війни. 

Одразу високий 
старт

Наступного року після 
входження Закарпаття до 
складу України, 1946-го, 
Антона Кашшая прийняли 
до Спілки художників. Його  
призначили директором ху-
дожньо-виробничих май-
стерень Художнього фон-
ду УРСР. Він уже ствердив-
ся як живописець, майстер-
ність якого підтверджено 
участю в десятках худож-
ніх виставок: із 1947-го — 
обласних, з 1951-го — рес-
публіканських, з 1952-го — 
всесоюзних. Його картини 
виставляли у Києві, Харко-
ві, Львові, Донецьку, Сімфе-
рополі, Москві, Ризі, Віль-

нюсі, Таллінні, Тбілісі, Баку, 
а за кордоном — у Чехосло-
ваччині, Угорщині, Польщі, 
Франції, Італії та інших.

Визнанням творчого до-
робку Антона Кашшая ста-
ло присвоєння йому 1960 
року звання заслужено-
го діяча мистецтв УРСР, 
а 1964-го — народного ху-
дожника УРСР. За кордо-
ном теж належно оціни-
ли майстерність закарпат-
ського живописця, запро-
шуючи його у творчі поїзд-
ки. 1964-го Кашшай подо-
рожував Італією, 1965-го — 
Норвегією. Орден «Знак по-
шани», яким його нагороди-
ли 1970-го, став своєрідним 
творчим підсумком у роз-
виток тогочасного образо-
творчого мистецтва країни.

Був і другом,  
і наставником

Сучасники згадують про 
Антона Михайловича як 

про надзвичайно товарись-
ку людину, здатну набува-
ти і не зраджувати друзів. 
Авторитет, вплив у владних 
колах не лише Закарпаття 
використовував, щоб спри-
яти митцям-друзям. Він ні-
коли не принижувався, щоб 
отримати привілеї для се-
бе. Про це згадували мож-
новладці, які з ним спілку-
валися, мали робочі чи й 
дружні стосунки. Почут-
тя власної гідності не дозво-
ляло митцеві випрошувати 
щось для себе. 

Багато про Антона Ми-
хайловича може розпові-
сти його учень Василь Вов-
чок. Наставник систематич-
но відвідував дитячий та-
бір «Юний художник» у міс-
ті Свалява, де нагороджував 
переможців конкурсу дитя-
чих малюнків. Серед пере-
можців були й творчі робо-
ти Василя. Грамоти, отри-
мані з рук Кашшая, нині 
вже досвідчений і автори-

тетний художник ретель-
но береже. Василь Вовчок 
каже, що Кашшай чудови-
ми роботами, власним твор-
чим прикладом показав ба-
гатьом художникам, як тре-
ба малювати Карпати.

Учнями Кашшая вважа-
ли і вважають себе Юрій 
Сяркевич, Василь Сваляв-
чик, Олександр Саллер, Ва-
силь Дуб та багато інших. З 
ними він їздив на пленери, 
давав цінні поради з живо-
пису. А директор Худож-
нього музею імені Йосипа 
Бокшая Ференц Ерфан на-
голошує на особистісних 
якостях видатного майстра 
пензля. Каже, що надзви-
чайний талант Антона Ми-
хайловича виявився і в то-
му, що він один з небагатьох, 
хто досяг творчих вершин, 
не маючи профільної освіти. 

«Інакше, ніж талантом і 
надзвичайною працездат-
ністю, не пояснити того, що 
25-річним його прийняли у 
спілку, а невдовзі відзначи-
ли як народного художни-
ка УРСР, — наголошує Фе-
ренц Ерфан. — Кашшай мав 
колосальні організаторські 
здібності: понад півтора де-
сятиліття очолюючи облас-
ну організацію спілки ху-
дожників, увесь нестримний 
темперамент, хист спря-
мовував на справи спілчан, 
допомагав їм розв’язувати 
побутові та інші проблеми, 
яких було чимало в тогочас-
ній дійсності». 

Багатьом впливовим лю-
дям, чиновникам подобали-
ся роботи Антона Кашшая. 
Вони були раді допомагати 
йому розв’язувати пробле-
ми колег-художників. Антон 
Михайлович не залишав-
ся байдужим до їхніх доль і 
труднощів.

Посада не 
зчерствила душу

Разом з потребою вжива-
тися з офіціозом радянської 
доби, виконанням посадо-
вих обов’язків Кашшай за-
лишався художником, з ду-
шею ставлячись до справи, 
якою займався все життя. 
А це особливе відчуття при-

роди, вміння відображати 
її на полотні  у різних фор-
мах. Творчий спадок Антона 
Кашшая значний. Він охо-
плює сотні полотен, ство-
рених упродовж пів століт-
тя діяльності. Маестро пра-
цював швидко й натхненно, 
надзвичайно легко й артис-
тично, без душевних мук і 
надриву. Колеги розповіда-
ють, що за день на плене-
рі він міг написати два-три 
етюди, не зійшовши з місця, 
просто повернувшись у ін-
ший бік. 

Разом з колегами Йоси-
пом Бокшаєм, Гаврилом 
Глюком. Золтаном Шолте-
сом, Василем Бурчем, Фе-
дором Манайлом та іншими 
пішки обійшов чи не всі Кар-
пати. Нерідко до них приєд-
нувалися місцеві художни-
ки, щасливі попрацювати 
поряд. А ще їздили на влас-
них авто у глибинку, вишу-
куючи сюжети. Ті їхні тво-
ри увійшли в золотий фонд 
образотворчого мистецтва 
України.

Улюбленим жанром Ан-
тона Кашшая був пейзаж — 
і ліричний, і епічний. Митець 
дуже тонко відчував настрій 
природи і, як ніхто інший, 
його передавав. Його палі-
тра багата й колоритна, в 
роботах відчувається дзвін-
ке, немов кришталь, повітря 

зимового дня в Карпатах. В 
інших на глядача дихає сві-
жість гірських струмочків, 
прохолода в спекотний літ-
ній день.

Талантом живописця за-
хоплювалася всесвітньо ві-
дома мисткиня ХХ століт-
тя професор, академік Те-
тяна Яблонська. Мистецтво-
знавець Олена Кашшай за-
значає, що майстер постійно 
експериментував і активно 
трансформував свої мож-
ливості. Фактично він усе 
життя перебував у пошуках 
максимальної образності, і 
врешті йому вдалося підня-
тися до рівня найвищих сві-
тових досягнень.

Цьогоріч мине три деся-
тиліття, відколи Антон Ми-
хайлович покинув цей світ: 
помер 31 грудня 1991 року. 
Поховали його в Ужгоро-
ді. Однак і нині він з нами — 
у живописних роботах, які 
цінують і зберігають у різ-
них куточках світу. Полот-
на митця є в майже всіх ху-
дожніх музеях нашої краї-
ни. Представлені і в Націо-
нальному художньому му-
зеї України в Києві, україн-
ських музейних колекціях 
у Канаді, США, Словаччи-
ні, Третьяковській галереї. 
У них радість спілкування 
із творчістю видатного жи-
вописця.

Джерело натхнення — рідний край
Микола ПЕТРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра

ПОЛТАВСЬКА ПАСТОРАЛЬ. 
Енергетика, яку дарує людям твор-
чість художників-аматорів у Чорну-
хинській  галереї мистецтв Полтав-
ської області, без сумніву, може кон-
курувати з найвідомішими виставко-
вими залами світу. Бо тут виставля-
ють свої роботи сусіди, знайомі, на-
чальники і підлеглі. Одне слово, лю-
ди, які живуть одним життям з одно-
сельцями. І саме вони наповнюють 
духовністю та красою буденність, до-
помагають побачити незвичне у звич-
ному. Шарму експозиції додає те, що 
сезон відкривають жінки. Уже не один 
рік. Тож цікавість загострена. Мовляв, 
що нового?

Квітами зустрічає Наталія Трейтяк 
із села Гільці. Яких там тільки немає: 
від сон-трави до квітів-мрій. Кожну ви-
писано так, ніби промовляє: «Милуй-
ся, але не зривай!» Художниця бага-

то років працювала в дитячому садку. 
Видно, професія наклала відбиток на 
її творчість. Бо її квіти — як діти: ніжні, 
пустотливі, з ознаками цікавості.

З таким відчуттям заходжу до  на-
ступної зали, де виставлено робо-
ти Лідії Зуб. Одразу віє  чимось зна-
йомим. Так, це пейзажі її рідного се-
ла Харсіки. І коли в буденному житті 
їх сприймаєш мимохідь, то на полотні 
художниці — це вже відчуття гордос-
ті за рідний край. Вони без слів закли-
кають берегти те, що маємо. На жаль, 
стають документальними пам’ятками 
того, що село втрачає останніми ро-
ками.

Пейзажі Лідії Зуб настільки доско-
налі й проникають у саме серце, що їх 
шанувальники уже є в багатьох кра-
їнах. Там, за морями-океанами, вони 
нагадують нашим емігрантам про ко-
ріння їхнього роду. Недарма біля кож-
ної картини хочеться зупинитися, за-
мислитися про сутність життя і місце 
кожного з нас у ньому.

Поштовх до самозаглиблення дає 
творчість Ольги Розсохань. Ця май-
стриня постійно перебуває в пошуку 

самовираження. Манеру її виконан-
ня не переплутати з іншими. У жанрі 
пресованої флористики вона досягла, 
здається, неймовірного. Коли дивиш-
ся на картини, не віриш, що викладе-
ні з кори, листя, квітів і трави. Приро-
да на них ніби під подихом легенького 
вітерцю купається в сонячному про-
мінні.

А щоб глибше проникнути в суть 
прекрасного і розвивати уяву, Оль-
га Розсохань вдається до абстракції 
методом акрилового живопису. Ні, це 
не ті химери, які часто пропонують у 
художніх салонах. Тут усе м’яко, тон-
ко, ніби ніжною музикою лягає на сер-
це. А зупинившись біля картини «Роз-
луки порвана струна», не лише поба-
чите осінній парк, лавочку, що сумує 
за закоханими, а відчуєте наголос на 
справжніх цінностях життя.

Перед художницею із вдячністю 
слід схилити голову не лише за на-
солоду від  побаченого. Як журналіст 
вклоняюсь їй за сміливість і мужність, 

що у важкі години, які переживає ни-
ні районна газета, Ольга Розсохань 
пішла туди працювати. Не за зарпла-
ту (вона там мізерна), а щоб служити 
людям. Тож робить це і пензлем, і пе-
ром.

Директор Чорнухинського літера-
турно-меморіального музею Г.С. Ско-
вороди Микола Соляник (галерея 
мистецтв — складова музею) при-
гадує: коли відкривали виставковий 
зал, скептиків було багато. Мовляв, 
хто виставлятиметься і кому те потріб-
не? Час спростував цю думку.

«Існує черга, щоб виставити власні 
картини в галереї мистецтв, — каже 
Микола Дмитрович. — Край наш ба-
гатий на таланти, а виставки стиму-
люють творчу діяльність».

Додамо: роботи художників-амато-
рів свідчать, що, попри всі труднощі, 
люди в селах не втрачають творчого 
потенціалу, вірять у прекрасне і закли-
кають берегти села, які в усі віки були 
джерелом натхнення.

Антон Михайлович навчав малювання власних дітей

Народний художник України Антон Кашшай за роботою

Художник Н. Трейтяк  
ТЮЛЬПАНИ
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення державних стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «ЦПро 
державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охоро-
ни здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, вне-
сеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717, від 
7 травня 2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:
довічні:
ГЕРУНУ (Гайворону) Івану Йосиповичу — 1940 року народження, письменни-

кові
ГРИЦЮК Наталії Іванівні — 1939 року народження, музикознавцеві
ГРУЩЕНКУ Сергію Олександровичу — 1935 року народження, художникові
ДУДКІНУ Івану Федотовичу — 1937 року народження, фотохудожникові
КАЛАШНИКОВУ Вадиму Федоровичу — 1939 року народження, організаторо-

ві творчих проектів, членові творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва 
України»

КАЛИНИЧ Василині Іванівні — 1931 року народження, заслуженому майстрові 
народної творчості України

КОЗІНУ Вадиму Венедіктовичу — 1939 року народження, заслуженому діяче-
ві мистецтв України

КОМПАНЦЕВІЙ Наталії Володимирівні — 1940 року народження, кінооперато-
рові, фотохудожникові

КОНДРАТСЬКОМУ Леоніду Степановичу — 1935 року народження, архітекторо-
ві, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

КУЗЬМІНСЬКІЙ Варварі Пилипівні (Варварі Гринько) — 1937 року народжен-
ня, письменниці

ЛЕВЧУКУ Миколі Антоновичу — 1939 року народження, народному архітекто-
рові України

ЛЯШЕНКУ Юрію Івановичу — 1939 року народження, кінорежисерові, заслуже-
ному діячеві мистецтв України

МАКСИМЧУКУ Святославу Васильовичу — 1936 року народження, народному 
артистові України

МУРАТОВУ Олександру Ігоровичу — 1935 року народження, кінорежисерові, 
заслуженому діячеві мистецтв Української РСР

РЕМІЗОВСЬКОМУ Леоніду Васильовичу — 1937 року народження, дизайнерові
РОЗДАБАРІ Надії Микитівні — 1936 року народження, солістці народного са-

модіяльного фольклорно-етнографічного ансамблю «Древо» Крячківського сіль-
ського клубу Пирятинського району Полтавської області

РОНЖИНУ Валерію Леонідовичу — 1938 року народження, композиторові, за-
служеному працівникові культури України

СИНИЧЕНКУ Олексію Пантелійовичу — 1931 року народження, письменникові
СОБОЛЄВІЙ Неллі Олександрівні — 1936 року народження, режисерові мон-

тажу
СТУКАЛОВУ Олегу Костянтиновичу — 1940 року народження, заслуженому ар-

хітекторові Української РСР
ШКУРГАНУ Семену Васильовичу — 1938 року народження, заслуженому артис-

тові Української РСР;
2) дворічні:
АЛЕКСИКУ Юрію Юрійовичу — 1941 року народження, заслуженому артисто-

ві України
АНТОНИШИН Світлані Володимирівні — 1959 року народження, письменниці
БІЙМІ Олегу Івановичу — 1949 року народження, кінорежисерові, заслужено-

му діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тара-
са Шевченка

БІЛОУС (Людкевич) Марії Йосипівні — 1948 року народження, письменниці
БОЖКО Катерині Степанівні — 1948 року народження, фольклористові, заслу-

женому діячеві мистецтв України
БОЙКУ Олександру Петровичу — 1941 року народження, дизайнерові
БРИЛИНСЬКОМУ Юрію Богдановичу — 1942 року народження, народному ар-

тистові України
ВАКУЛЕНКУ Олександру Сергійовичу — 1963 року народження, заслуженому 

майстрові народної творчості України
ГАРКУШІ Григорію Якимовичу — 1941 року народження, народному артисто-

ві Української РСР
ГЕРАСИМЧУКУ Валерію Назаровичу — 1956 року народження, письменникові, 

заслуженому діячеві мистецтв України
ГЛУЩАКУ Анатолію Степановичу — 1940 року народження, письменникові
ГНАТЮК Ніні Юхимівні — 1947 року народження, письменниці
ГОЛОВЕЦЬКОМУ Василю Миколайовичу — 1954 року народження, письменни-

кові
ГОЛУБКОВІЙ Катерині Олександрівні — 1946 року народження, письменниці
ГОРОДЕЦЬКОМУ Олександру Антоновичу — 1947 року народження, дизайне-

рові
ДАЦЮКУ Василю Лаврентійовичу — 1949 року народження, письменникові
ДЕХТЯРЕНКУ Леоніду Федоровичу — 1944 року народження, організаторові 

творчих проектів, членові творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва 
України»

ДЖИГРИНЮК Уляні Андріївні — 1976 року народження, майстрові народної 
творчості

ДЗЮБЕНКО-МЕЙС Наталії Язорівні — 1953 року народження, письменниці
ДІДЕНКО Ганні Павлівні — 1943 року народження, майстрові народної творчості
ЖИРНОВУ Анатолію Дмитровичу — 1942 року народження, дизайнерові
ЗАХАРЧЕНКУ Івану Карповичу — 1940 року народження, письменникові
ЗУБАНИЧ Марії Іванівні — 1949 року народження, народній артистці України
КАГАНЮКУ Дмитру Миколайовичу — 1967 року народження, майстрові народ-

ної творчості
КАМЕНЕЦЬКОМУ Андрію Григоровичу — 1974 року народження, заслуженому 

майстрові народної творчості України
КАРПЕЦЬ-ЄРМОЛАЄВІЙ Валентині Іванівні — 1970 року народження, заслуже-

ному майстрові народної творчості України
КАЧАНУ Анатолію Леонтійовичу — 1942 року народження, письменникові, за-

служеному працівникові культури України
КІЛЬТЕР Уте-Вікторії Михайлівні — 1957 року народження, журналістці, кіно-

актрисі
КОВАЛЕНКУ Євгену Володимировичу — 1948 року народження, народному ар-

тистові України
КОСКІНУ Володимиру Олексійовичу — 1956 року народження, письменникові
КРУТИКОВУ Святославу Леонтійовичу — 1944 року народження, композиторові
КУЗИК Валентині Володимирівні — 1944 року народження, музикознавцеві
КУЛЬЧИЦЬКОМУ Михайлу Йосиповичу — 1949 року народження, заслуженому 

майстрові народної творчості України
КУПЦОВІЙ Маїсі Федорівні — 1941 року народження, заслуженому діячеві мис-

тецтв України
КУЦЬКОМУ Олегу Васильовичу — 1947 року народження, фотохудожникові
ЛАДНІЙ (Іващенко) Тетяні Петрівні — 1954 року народження, драматургові, за-

служеному діячеві мистецтв України
ЛИННИКУ Миколі Петровичу — 1946 року народження, заслуженому діячеві 

мистецтв України
ЛИТОВЧЕНКУ Миколі Федоровичу — 1943 року народження, заслуженому ар-

хітекторові України
ЛЯХОВСЬКОМУ Івану Григоровичу — 1950 року народження, народному артис-

тові України
МЕЛЬНИКОВУ Валерію Федоровичу — 1956 року народження, фотохудожни-

кові
МЕЛЬНИЧУКУ Богдану Івановичу — 1952 року народження, письменникові, за-

служеному діячеві мистецтв України
МЕНКУШ Галині Іванівні — 1944 року народження, бандуристці, народній ар-

тистці України
МИГАЛЬ (Мотрич) Катерині Вакулівні — 1947 року народження, письменниці
МІДЯНЦІ Петру Миколайовичу — 1959 року народження, письменникові, лауре-

атові Національної премії України імені Тараса Шевченка
МОЛНАРУ Лайошу Людвиковичу — 1954 року народження, бандуристові
МОРОЗУ Володимиру Івановичу — 1955 року народження, мистецтвознавцеві, 

заслуженому працівникові культури України
НІКІТІНУ Юрію Євгенійовичу — 1958 року народження, художникові
НІКОЛАЄВІЙ Тетяні Вадимівні — 1948 року народження, дизайнерові
НОСКОВУ Анатолію Юхимовичу — 1945 року народження, організаторові твор-

чих проектів, членові творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва Укра-
їни»

ОСТАПЕНКУ Ігорю Володимировичу — 1951 року народження, дизайнерові
ПЕТРИК Тетяні Петрівні — 1948 року народження, заслуженому працівникові 

культури Української РСР
ПЕТРУКУ Володимиру Івановичу — 1943 року народження, письменникові

РАДІОНОВУ Олександру Аркадійовичу — 1954 року народження, художникові
РЕВІ Ніні Петрівні — 1949 року народження, керівникові народного самодіяль-

ного фольклорно-етнографічного ансамблю «Древо» Крячківського сільського 
клубу Пирятинського району Полтавської області

САВЕНКУ Олександру Вікторовичу — 1941 року народження, заслуженому ді-
ячеві мистецтв України

САВЧУКУ Остапу Васильовичу — 1947 року народження, заслуженому діяче-
ві мистецтв України

СІМОНІКУ Анатолію Степановичу — 1945 року народження, дизайнерові
СКУДАРУ Олександру Михайловичу — 1946 року народження, кінооператорові
СЛІПІЧУ Анатолію Леонідовичу — 1947 року народження, дизайнерові
СМИРНОВІЙ Ірині Миколаївні — 1951 року народження, режисерові анімацій-

ного кіно, заслуженому художникові України
СТЕПУРКУ Віктору Івановичу — 1952 року народження, композиторові, заслу-

женому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Та-
раса Шевченка

ТОВКАЙЛУ Миколі Тихоновичу — 1949 року народження, кобзареві
ТРІУСУ Олександру Олексійовичу — 1967 року народження, кобзареві
ФЕДОРЧЕНКУ Євгену Івановичу — 1946 року народження, народному артис-

тові України
ФОЛЬВАРОЧНОМУ Василю Івановичу — 1941 року народження, письменнико-

ві, заслуженому діячеві мистецтв України
ХІМ’ЯК Анастасії Юріївні — 1941 року народження, заслуженому майстрові на-

родної творчості України
ЦЕПКОЛЕНКО Кармеллі Семенівні — 1955 року народження, композиторові, за-

служеному діячеві мистецтв України
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОМУ Павлу Георгійовичу — 1942 року народження, заслужено-

му архітекторові України
ЧОРНОУСУ Миколі Михайловичу — 1946 року народження, дизайнерові
ШЕВЧЕНКУ Станіславу Олексійовичу — 1947 року народження, письменникові, 

заслуженому діячеві мистецтв України
ШУКАЙЛО Людмилі Федорівні — 1942 року народження, композиторові, заслу-

женому діячеві мистецтв України
ЯЦУНУ Віктору Васильовичу — 1949 року народження, дизайнерові.
2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, 

яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подаль-
шому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
13 квітня 2021 року
№ 158/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про пріоритетні напрями діяльності 

Представництва Президента України  
в Автономній Республіці Крим

З метою посилення інституційної спроможності Представництва Президен-
та України в Автономній Республіці Крим щодо забезпечення додержання прав і 
основоположних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупова-
ній території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселилися 
з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, сприян-
ня виконанню заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності Укра-
їни, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити Стратегію діяльності Представництва Президента України  в Авто-
номній Республіці Крим (додається).

2. Представництву Президента України в Автономній Республіці Крим забезпе-
чити реалізацію Стратегії, затвердженої цим Указом.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити взаємодію центральних органів вико-
навчої влади та Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим 
щодо сприяння реалізації вказаної Стратегії.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
13 квітня 2021 року
№ 160/2021

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 13 квітня 2021 року №160/2021
СТРАТЕГІЯ 

діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
І. Загальні положення

Ця Стратегія визначає пріоритетні напрями діяльності Представництва Прези-
дента України в Автономній Республіці Крим (далі – Представництво) у зв’язку 
тимчасовою окупацією Російською Федерацією невід’ємних частин території Укра-
їни – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Метою реалізації Стратегії є підвищення ефективності діяльності Представни-
цтва щодо сприяння додержанню прав і основоположних свобод громадян Укра-
їни, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя або переселилися з тимчасово окупованої території і 
проживають в інших регіонах України, зростанню та зміцненню рівня їх довіри до 
державних інституцій, виконанню заходів, спрямованих на відновлення територі-
альної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя.

ІІ. Пріоритетні напрями діяльності Представництва
Діяльність Представництва у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Фе-

дерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя має здійснюватися за 
такими пріоритетними напрямами:

сприяння формуванню та реалізації державної політики щодо деокупації тим-
часово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та 
її безпечної реінтеграції;

ужиття необхідних заходів із забезпечення захисту та підтримки громадян Укра-
їни, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб з цієї території, 
сприяння додержанню їх конституційних прав і свобод;

участь у заходах міжнародного характеру;
сприяння реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінфор-

мації;
посилення інституційної спроможності та потенціалу Представництва.

Діяльність за напрямом сприяння формуванню та реалізації державної політики 
щодо деокупації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим  

та міста Севастополя та її безпечної реінтеграції
Діяльність за напрямом сприяння формуванню та реалізації державної політи-

ки щодо деокупації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя та її безпечної реінтеграції передбачає участь Представництва 
в межах компетенції у здійсненні заходів щодо:

розроблення пропозицій стосовно формування та забезпечення реалізації дер-
жавної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

вироблення ефективних механізмів взаємодії органів виконавчої влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського 
суспільства, представників експертного середовища для реалізації державної по-
літики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя;

моніторингу соціально-економічної та політичної ситуації на тимчасово окупо-
ваній території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та напрацюван-
ня за його результатами відповідних пропозицій;

підготовки проектів стратегічних програмних документів з питань деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя у єдиний правовий, соціальний, економічний, освітній та культурний 
простір України, забезпечення захисту прав і свобод громадян України, які прожи-
вають на цій території, та внутрішньо переміщених осіб;

напрацювання пропозицій щодо удосконалення положень Закону України «Про 
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим».

Забезпечення захисту та підтримки громадян України, які проживають 
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб з цієї території, сприяння 
додержанню  

їх конституційних прав і свобод
Діяльність за напрямом забезпечення захисту та підтримки громадян України, 

які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб з цієї території, сприяння 

додержанню їх прав і основоположних свобод передбачає участь Представництва 
в межах компетенції у здійсненні заходів щодо:

розроблення пропозицій стосовно формування та забезпечення реалізації дер-
жавної політики щодо захисту та підтримки громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля, а також внутрішньо переміщених осіб з цієї території;

аналізу нормативно-правових актів, які стосуються прав та законних інтересів 
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб, на-
працювання пропозицій щодо практичної реалізації положень таких актів, удоско-
налення законодавства з цих питань;

реалізації ініціатив, спрямованих на підтримку дітей і молоді, які проживають на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 
сприяння отриманню ними формальної та неформальної освіти, проведення освіт-
ніх, наукових, мистецьких та інших заходів;

захисту осіб, позбавлених особистої свободи у зв’язку зі збройною агресією 
Російської Федерації, збройним конфліктом та тимчасовою окупацією території 
України, інформування міжнародних партнерів про факти порушень прав і осно-
воположних свобод людини, у тому числі переслідування громадян України з полі-
тичних мотивів, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права;

визначення механізмів щодо відшкодування шкоди, завданої у зв’язку зі зброй-
ною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією 
території України, захисту та відновлення порушених прав, притягнення до відпові-
дальності винних осіб, забезпечення права на правду про збройний конфлікт, не-
допущення виникнення збройного конфлікту в майбутньому, проведення відповід-
ної роз’яснювальної та інформаційної роботи;

розвитку ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу, гро-
мадськими об’єднаннями та ініціативними групами, що представляють інтереси 
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автоном-
ної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішньо переміщених осіб з цих те-
риторій;

удосконалення роботи зі зверненнями громадян, у тому числі налагодження 
системного зворотного зв’язку з громадянами України, які проживають на тимча-
сово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, іно-
земцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на 
цій території, підготовки пропозицій щодо вирішення проблемних питань;

надання експертної підтримки ініціативам у сфері забезпечення захисту прав і 
основоположних свобод людини у зв’язку зі збройною агресією Російської Феде-
рації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України.

Участь у заходах міжнародного характеру
Діяльність за напрямом участі у заходах міжнародного характеру передбачає 

участь Представництва в межах компетенції у здійсненні заходів щодо:
розроблення за результатами моніторингу ситуації на тимчасово окупованій те-

риторії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя пропозицій щодо здій-
снення заходів з нейтралізації діяльності Російської Федерації, спрямованої на 
міжнародну легітимізацію спроби анексії Російською Федерацією Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополя;

консолідації міжнародних зусиль з метою сприяння процесу деокупації тимча-
сово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, по-
силення тиску на Російську Федерацію для відновлення територіальної ціліснос-
ті України;

надання експертної підтримки, консультаційного та інформаційного сприяння 
реалізації міжнародних проектів та заходів, спрямованих на деокупацію та реінте-
грацію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя;

здійснення моніторингу ефективності застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Російської Федера-
ції, її громадян і юридичних осіб, інших іноземних суб’єктів, причетних до здій-
снення збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупа-
ції території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, участі у співпра-
ці з міжнародними партнерами щодо посилення міжнародного санкційного тиску 
на Російську Федерацію.

Сприяння реалізації ефективної інформаційної політики  
та протидії дезінформації

Діяльність за напрямом сприяння реалізації ефективної інформаційної політики 
та протидії дезінформації передбачає участь Представництва в межах компетенції 
у здійсненні заходів щодо:

забезпечення Президента України, органів державної влади, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування достовірною та актуальною інформаці-
єю щодо ситуації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, у тому числі стосовно порушення прав і основоположних 
свобод громадян України, які проживають на цій території;

напрацювання пропозицій стосовно належного реагування на випадки дезін-
формації та маніпуляції щодо тимчасової окупації Російською Федерацією терито-
рії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ситуації на цій території, а 
також процесів, пов’язаних із її деокупацією та реінтеграцією;

вибудовування ефективної моделі комунікації з громадянами України, які про-
живають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя, забезпечення їх інформування щодо можливостей реалізації ними 
прав та законних інтересів на підконтрольній Україні території, доступу до адміні-
стративних послуг, у тому числі через онлайн-сервіси;

підготовки та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих 
на оперативне забезпечення громадян України, які проживають на тимчасово оку-
пованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, об’єктивною і 
достовірною інформацією про події, які відбуваються в Україні та світі;

систематичного інформування суспільства, у тому числі міжнародної спільно-
ти, про ситуацію на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, наслідки тимчасової окупації Російською Федерацією цих те-
риторій, а також про заходи, що вживаються Україною з метою деокупації та реін-
теграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя, забезпечення захисту прав і свобод громадян України, які проживають 
на цих територіях.

Посилення інституційної спроможності 
та потенціалу Представництва

Діяльність за напрямом посилення інституційної спроможності та потенціалу 
Представництва передбачає здійснення таких заходів:

упровадження прозорих та ефективних методів роботи Представництва, його 
належне кадрове забезпечення, напрацювання пропозицій щодо формування пе-
реліку пріоритетних тем для визначення напрямів підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців, інших працівників Представництва;

створення належних умов праці державних службовців та інших працівників 
Представництва, вирішення питань фінансового та матеріального забезпечення 
діяльності Представництва з урахуванням його тимчасового розміщення у містах 
Києві та Херсоні у зв’язку тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя;

розроблення та впровадження ефективної автоматизованої моделі збору, сис-
тематизації та аналізу інформації щодо ситуації і суспільно-політичних процесів на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля, фактів порушення прав громадян України на цій території;

забезпечення системного моніторингу якості надання адміністративних, освіт-
ніх, соціальних, медичних та інших послуг, їхньої доступності для громадян Укра-
їни, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, та внутрішньо переміщених осіб;

налагодження ефективної взаємодії Представництва з державними органами, 
органами місцевого самоврядування з питань деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; 

вибудовування конструктивної взаємодії та партнерства з Меджлісом крим-
ськотатарського народу стосовно підтримки і сприяння реалізації ініціатив, спря-
мованих на захист прав та інтересів кримськотатарського народу, подолання на-
слідків геноциду, вчиненого проти кримських татар радянською владою, віднов-
лення їхніх прав як корінного народу України;

налагодження ефективного партнерства з інститутами громадянського суспіль-
ства, у тому числі міжнародними, аналітичними та експертними установами, зо-
крема в рамках реалізації програм міжнародної технічної допомоги.

ІІІ. Заключні положення
Очікуваним результатом реалізації Стратегії є підвищення ефективності діяль-

ності Представництва щодо сприяння додержанню прав і основоположних свобод 
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішньо переміщених осіб, зміцнення 
їх довіри до органів державної влади України, виконання заходів, спрямованих на 
відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автоном-
ної Республіки Крим та міста Севастополя.

Реалізація визначених цією Стратегією пріоритетних напрямів діяльності Пред-
ставництва здійснюється шляхом затвердження ним щорічного плану роботи та 
його виконання.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК
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ДОКУМЕНТИ   
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про увільнення С. Головатого від виконання 
обов’язків члена Європейської Комісії  

«За демократію через право»  
(Венеціанська Комісія)

Увільнити ГОЛОВАТОГО Сергія Петровича від виконання обов’язків члена Євро-
пейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) у зв’язку із за-
кінченням строку повноважень.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 квітня 2021 року
№ 165/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення С. Головатого членом 
Європейської Комісії «За демократію через 

право» (Венеціанська Комісія)
Призначити ГОЛОВАТОГО Сергія Петровича — заступника Голови Конституційно-

го Суду України — членом Європейської Комісії «За демократію через право» (Вене-
ціанська Комісія), за згодою.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
15 квітня 2021 року
№ 166/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 347 
Київ

Питання призначення та виплати  
стипендій і премій Президента України  

у сфері освіти
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зо-

внішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;
Порядок призначення та виплати премій Президента України для переможців все-

українських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.
2. Міністерству освіти і науки:
щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний 

рік передбачати кошти, необхідні для здійснення заходів з виплати стипендій і пре-
мій Президента України у сфері освіти; 

у тримісячний строк розробити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України про-
ект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до переліку позашкіль-
них навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закла-
дів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функ-
цій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 
2002 р., № 34, ст. 1573), що випливають з цієї постанови. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 14 квітня 2021 р. № 347

ПОРЯДОК 
призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього 

незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати
1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати стипендій Президента 

України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здо-
бутих на основі повної загальної середньої освіти (далі — зовнішнє оцінювання), які 
отримали найвищі результати (далі — стипендії).

2. Стипендії призначаються з метою відзначення та державної підтримки здобува-
чів освіти, які отримали найвищі результати зовнішнього оцінювання.

3. Щороку призначається не більше ніж 270 стипендій учасникам зовнішнього оці-
нювання, які:

здобули повну загальну середню освіту (на рівні профільної середньої освіти) в по-
точному році;

отримали найбільшу загальну суму балів за результатами зовнішнього оцінювання 
з усіх навчальних предметів, визначених МОН для обов’язкового складення у поточно-
му навчальному році;

зараховані до закладів вищої освіти України (незалежно від їх форми власності, сфе-
ри управління та форми здобуття освіти) та уклали договір на навчання з таким закладом 
і постійно проживають в Україні.

Стипендії призначаються не більше ніж 10 учасникам зовнішнього оцінювання з кож-
ної області, Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя.

4. Перелік претендентів на призначення стипендій формується Українським центром 
оцінювання якості освіти у кількості 10 осіб за кожною адміністративно-територіальною 
одиницею згідно з рейтингом учасників зовнішнього оцінювання, які відповідають вимо-
гам абзаців другого і третього пункту 3 цього Порядку.

Якщо під час визначення останніх місць у рейтингу декілька осіб мають однакову за-
гальну кількість балів, до переліку включаються претенденти, які мають 200 балів з біль-
шої кількості навчальних предметів.

Сформований перелік претендентів на призначення стипендій подається до МОН на 
пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення результатів додаткової 
сесії зовнішнього оцінювання у поточному році.

5. Стипендії призначаються наказом МОН та виплачуються протягом календарного 
року з 1 вересня щомісяця у розмірі 10 000 гривень.

Стипендії виплачуються МОН за рахунок і в межах коштів, передбачених Фонду Пре-
зидента України з підтримки освіти, науки та спорту на відповідний рік згідно з поряд-
ком використання коштів для виплати стипендій Президента України учасникам зовніш-
нього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, затвердженим у вста-
новленому порядку.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з використанням ко-
штів, передбачених для виплати стипендій, реєстрація та облік зобов’язань в органах Каз-
начейства, складення, подання фінансової та бюджетної звітності, а також контроль за ці-
льовим та ефективним використанням наданих коштів здійснюються в порядку, встанов-
леному законодавством.

6. Особам, яким призначена стипендія і які під час навчання в закладі вищої освіти на-
бувають в установленому законодавством порядку прав на призначення соціальної та 
академічної стипендій, грошового забезпечення, що надається курсантам закладів ви-
щої освіти із специфічними умовами навчання (військових навчальних підрозділів закла-
дів вищої освіти), виплачується стипендія, а також за їх вибором соціальна або академіч-
на стипендія, грошове забезпечення (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, та осіб з їх числа, а також здобувачів вищої освіти, які в період навчання у 
віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померли-
ми, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачуються стипендія, соціальна 
та академічна стипендії, грошове забезпечення відповідно до законодавства).

Особи, яким призначена стипендія, зберігають право на отримання інших стипендій, 
призначених юридичними або фізичними особами, та іншої соціальної допомоги в уста-
новленому законодавством порядку.

Особам, які одночасно мають право на призначення стипендії відповідно до цього По-
рядку та премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалеж-
ного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти, призначається та виплачується стипендія або премія за їх вибором.

7. Виплата стипендії припиняється за наказом МОН за поданням керівника за-
кладу вищої освіти, до якого зарахований стипендіат, у разі його відрахування із за-
кладу вищої освіти України або виїзду на проживання за межі України (крім участі у 
програмі академічної мобільності, отримання гранта Президента України на навчан-
ня за кордоном).

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 квітня 2021 р. № 347
ПОРЯДОК 

призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських 
і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів

1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати премій Президента 
України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
(далі — премії для переможців всеукраїнських олімпіад), а також премій Президен-
та України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів 
(далі — премії для переможців міжнародних олімпіад). 

2. Премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначаються 
з метою відзначення та державної підтримки учнів, які під час навчання у закладах 
загальної середньої освіти стали переможцями всеукраїнських та/або міжнародних 
учнівських олімпіад з навчальних предметів.

3. Щороку наказом МОН призначається не більше ніж 85 премій  для пере-
можців всеукраїнських олімпіад і не більше ніж 40 премій для переможців між-
народних олімпіад.

4. Претендентами на призначення премій для переможців всеукраїнських 
олімпіад є особи, які за результатами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпі-
ад з відповідних навчальних предметів у відповідних класах отримали найбіль-
шу кількість балів. 

Претендентами на призначення премій для переможців міжнародних олімпі-
ад є особи, які у складі команд для участі в міжнародних учнівських олімпіадах з 
відповідних навчальних предметів, затверджених наказом МОН, стали перемож-
цями таких олімпіад. 

Перелік навчальних предметів, з яких учні беруть участь у всеукраїнських та 
міжнародних олімпіадах, затверджується наказом МОН.

5. Премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад признача-
ються за умови, що особи здобувають освіту в закладах освіти України (незалеж-
но від форми власності, сфери управління, рівня та форми здобуття освіти) і по-
стійно проживають в Україні.

6. Державна установа, що здійснює організаційно-методичне забезпечення 
проведення всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних 
предметів, щороку до 1 листопада подає до МОН пропозиції щодо призначен-
ня премій для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад (з урахуванням 
вимог пунктів 4, 5 і 8 цього Порядку).

7. Премії виплачуються МОН одноразово до закінчення відповідного бюджет-
ного періоду за рахунок і в межах коштів, передбачених Фонду Президента Укра-
їни з підтримки освіти, науки та спорту на відповідний рік згідно з порядком ви-
користання коштів для виплати премій Президента України для переможців все-
українських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів,  затвер-
дженим у встановленому порядку, в розмірі:  

для переможців всеукраїнських олімпіад  — 20 000 гривень;
для переможців міжнародних олімпіад — 100 000 гривень.
Якщо переможця міжнародної учнівської олімпіади з певного навчального 

предмета визначено у строк, що не дає змоги до закінчення поточного бюджет-
ного періоду забезпечити призначення та/або виплату премії, таке призначення 
та/або виплата премії здійснюється в наступному бюджетному періоді в повно-
му обсязі.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з використанням 
коштів, передбачених для виплати стипендій, реєстрація та облік зобов’язань в 
органах Казначейства, складення, подання фінансової та бюджетної звітності, а 
також контроль за цільовим та ефективним використанням наданих коштів здій-
снюються в порядку, встановленому законодавством.

8. Якщо особа одночасно має право на призначення премії для переможців 
всеукраїнської олімпіади та премії для переможців міжнародної олімпіади, їй 
призначається одна премія, більша за розміром. 

Якщо переможця всеукраїнської учнівської олімпіади включено до затвердже-
ного наказом МОН складу команди для участі у міжнародній учнівській олімпі-
аді з навчального предмета, питання щодо призначення премії такій особі роз-
глядається відповідно до цього Порядку після оприлюднення результатів між-
народної олімпіади. 

9. Особам, яким призначена премія для переможців всеукраїнських  олімпіад 
або премія для переможців міжнародних олімпіад і які під час навчання в закла-
ді вищої освіти набувають в установленому законодавством порядку прав на при-
значення соціальної та академічної стипендій, грошового забезпечення, що нада-
ється курсантам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (вій-
ськових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), виплачується відповідна 
премія, а також за їх вибором соціальна або академічна  стипендія, грошове за-
безпечення (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа, а також здобувачів вищої освіти, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені помер-
лими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачуються відповід-
на премія, соціальна та академічна стипендії, грошове забезпечення відповідно 
до законодавства).

Особи, яким призначена премія, зберігають право на отримання інших стипен-
дій, призначених юридичними або фізичними особами, та іншої соціальної допо-
моги в установленому законодавством порядку.

10. У разі коли IV етап всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних пред-
метів не проводився у зв’язку із надзвичайними ситуаціями, встановленням ка-
рантину, проведенням протиепідемічних заходів, іншими обставинами, які уне-
можливлюють проведення олімпіад у порядку, визначеному законодавством, а та-
кож формуванням складу команд для участі в міжнародних олімпіадах, питання про 
призначення і виплату премій для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпі-
ад не розглядається.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 290-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України 

від 26 жовтня 2016 р. № 786
Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня  

2016 р. № 786 «Про віднесення туристичної бази «Чорномор» до сфери управління 
Фонду державного майна», доповнивши його після слів «передачі в оренду» слова-
ми «або приватизації».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 291-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
Погодити Додатковий договір № 19 до Кредитного договору від 5 червня 2009 р. 

№ 274/31/2, укладеного між акціонерним товариством «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» та акціонерним товариством «Державний ощадний банк 
України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 292-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Енергоринок»  

на 2021 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Енергоринок» на  

2021 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 293-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Гарантований 

покупець» на 2021 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Гарантований покупець» 

на 2021 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 квітня 2021 р. № 294-р 
Київ

Про підписання Рамкової угоди  
між Урядом України та Урядом Турецької 

Республіки про співробітництво  
у сфері будівництва житла  

для представників кримськотатарського 
народу та пільгових категорій громадян 

України
Схвалити проект Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Турецької Респу-

бліки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськота-
тарського народу та пільгових категорій громадян України.

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій Резнікова Олексія Юрійовича підписати зазначену 
Рамкову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 295-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я  
на 2021 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охо-
рони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2301220 «Розвиток системи 
екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної ба-
зи закладів охорони здоров’я» на 199 438,7 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2301040 «Громадське 
здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» на 199 438,7 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків державно-

го бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 307-р 
Київ

Про звільнення Терещенка О. Л. 
з посади заступника Міністра у справах 

ветеранів України 
Звільнити Терещенка Олександра Леонтійовича з посади заступника Міністра у 

справах ветеранів України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 308-р 
Київ

Про призначення Милованова Т. С. 
 виконуючим обов’язки генерального 
директора державного підприємства 

«Національний фонд інвестицій  
України» 

Призначити Милованова Тимофія Сергійовича виконуючим обов’язки генераль-
ного директора державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» 
до призначення в установленому порядку генерального директора зазначеного під-
приємства. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 309-р 
Київ

Про порушення дисциплінарного 
провадження стосовно заступника  

Голови Державної служби  
геології та надр України  

Сарамаги Р. К.
Порушити дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови Державної 

служби геології та надр України Сарамаги Романа Костянтиновича.
Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити відповідне дисци-

плінарне провадження у тижневий строк та про результати поінформувати Кабінет 
Міністрів України.

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 7 квітня 2021 р. № 296-р 

Київ

Про схвалення Концепції розвитку  
кримськотатарської мови 

1. Схвалити Концепцію розвитку кримськотатарської мови, що додається.
2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із заінтересо-

ваними центральними та місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцево-
го самоврядування, Національної академії наук, Меджлісу кримськотатарського народу роз-
робити та подати до 2 серпня 2021 р. проект Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 
2022—2032 роки та план заходів з її реалізації з метою виконання Концепції, схваленої цим 
розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 7 квітня 2021 р. № 296-р

КОНЦЕПЦІЯ  
розвитку кримськотатарської мови

Загальна частина
Кримськотатарська мова як мова одного з корінних народів України є невід’ємним еле-

ментом ідентичності та етнокультурної цілісності української нації. Обов’язок держави сприяти 
розвитку мовної самобутності корінних народів, визначений Конституцією України.

Згідно з класифікацією ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger, 2010) 
кримськотатарська мова належить до мов, що перебувають під серйозною загрозою (severely 
endangered languages). При цьому, згідно з оцінками фахівців Інституту сходознавства Націо-
нальної академії наук ім. А. Ю. Кримського, через негативні тенденції останніх років реальний 
ступінь загроженості мови є критичним (critically endangered languages).

Додаткова небезпека для збереження і розвитку кримськотатарської мови виникла внаслі-
док тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя, де проживає переважна більшість носіїв зазначеної мови.

Фактором небезпеки насамперед є політика Російської Федерації та її окупаційної адміні-
страції на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя що-
до обмеження сфер застосування кримськотатарської мови, у тому числі стосовно зменшен-
ня можливостей для громадян отримувати освіту рідною мовою.

Протягом 2014—2020 років у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та доповідях Гене-
рального Секретаря ООН не раз висловлювалася глибока занепокоєність обмеженнями мож-
ливостей збереження самобутності і культури та отримання освіти українською та кримсько-
татарською мовами. Зокрема, це зазначено у Третій доповіді Генерального Секретаря ООН 
«Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна), 
тимчасово окупованих Російською Федерацією», оприлюдненій 8 жовтня 2020 р. і підготов-
леній на виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 74/168.

Іншим фактором небезпеки для збереження і розвитку кримськотатарської мови є виму-
шений виїзд частини носіїв кримськотатарської мови до інших регіонів з подальшим дисперс-
ним розселенням, що створює ризики зниження мовного потенціалу.

З огляду на зазначене існує об’єктивна потреба у розробленні державної політики щодо 
ревіталізації та розвитку кримськотатарської мови з урахуванням актуальних обставин, які 
значною мірою формуються з урахуванням тимчасової окупації Російською Федерацією Ав-
тономної Республіки Крим та м. Севастополя. Зважаючи на рівень загрози, нейтралізація ви-
кликів потребує системного докладання зусиль протягом довготривалого періоду.

Базовими підходами до розв’язання проблеми кримськотатарської мови є:
реалізація Концепції з акцентом на створення можливостей для вивчення і спілкування ці-

єю мовою незалежно від місця перебування для усіх бажаючих, зокрема, завдяки широкому 
використанню сучасних технологічних рішень і дистанційних форматів, що передбачає здій-
снення відповідних заходів на території України, де органи державної влади здійснюють свої 
повноваження в повному обсязі, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території, а 
також у форматі двостороннього та багатостороннього співробітництва у регіонах проживан-
ня кримськотатарської діаспори в інших країнах;

урахування міжнародних зобов’язань України, зокрема положень Декларації ООН про пра-
ва корінних народів, постанови Верховної Ради України від 20 березня 2014 р. № 1140-VII «Про 
Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Укра-
їнської Держави», постанови Верховної Ради України від 12 листопада 2015 р. № 792-VIII «Про 
визнання геноциду кримськотатарського народу», інших нормативно-правових актів, зокрема 
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

урахування вектору сталого розвитку відповідно до Указів Президента України від 30 ве-
ресня 2019 р. № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», від 14 верес-
ня 2020 р. № 392 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 
2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», від 24 березня 2021 р. № 117 «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про Страте-
гію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя», пов’язаних з ними документів стратегічного планування.

Комплекс заходів у рамках зазначених базових підходів повинен бути спрямований на від-
повідне законодавче, інституційне, організаційне, фінансове, інформаційне та інше забезпе-
чення функціонування кримськотатарської мови як мови одного з корінних народів України, 
на розширення сфер її застосування, заохочення до її вивчення громадян незалежно від ет-
нічної належності, популяризацію серед різних вікових груп, особливо серед молоді, що спри-
ятиме не тільки збереженню і розвитку унікального соціокультурного явища, чинника само-
ідентичності і самовідтворення корінного народу, але і створенню додаткових умов для від-
новлення територіальної цілісності і державного суверенітету Україні у міжнародно визнаних 
кордонах.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2 грудня 2019 р. № 74/396, одним з ініціаторів 
якої є Україна, період з 2022 року по 2032 рік визначений як Міжнародне десятиліття мов ко-
рінних народів. Оскільки зазначена Резолюція Генеральної Асамблеї ООН містить рекоменда-
цію до країн-членів створити на національному рівні забезпечений відповідним фінансуван-
ням механізм для проведення заходів у рамках Міжнародного десятиліття мов корінних наро-
дів, є підстави зробити це одним із важливих елементів державної мовної політики.

Проблеми, які потребують розв’язання
Потенційне коло носіїв кримськотатарської мови з урахуванням діаспори становить близь-

ко 6 млн. осіб. Водночас об’єктивна ситуація полягає в тому, що перспектива збереження мо-
ви значною мірою залежить від мовної ситуації на тимчасово окупованій території Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севастополя, а також якості державної політики у відповідній сфері.

Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ускладнює отриман-
ня об’єктивних даних щодо загальної кількості та структури носіїв кримськотатарської мови. 
Згідно з оціночними даними дослідників, кількість носіїв кримськотатарської мови на тери-
торії України становить 20—25 відсотків кримськотатарського етносу, або 70—90 тис. осіб.

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя спо-
стерігаються суперечливі тенденції. З одного боку, —певне підвищення рівня інтересу до рід-
ної мови, в тому числі як один із проявів спротиву тимчасової окупації Автономної Республіки 
Крим, з іншого — особи, які належать до кримськотатарського народу, піддаються асиміляції 
домінуючою мовою (російською) або докладають зусиль до вивчення більш перспективних з 
точки зору практичного застосування мов — англійської, турецької та інших.

Тенденцією є закріплення стану, коли переважну частку мовців становлять представники 
найстаршого покоління, які послуговуються кримськотатарською мовою непостійно і частко-
во, що відповідає критичному стану загроженості мови згідно з критеріями ЮНЕСКО.

Одним із проявів відносного занепаду кримськотатарської, її статусу як загроженої мови є 
перетворення значної частини кримськотатарської мовної спільноти на російськомовних мо-
нолінгвів. Крім особливої уваги до відродження кримськотатарської мови, зазначене вимагає 
враховувати важливість посилення ролі української як мови міжетнічного спілкування, забез-
печення відповідного рівня володіння нею кримськотатарською молоддю, достатнього для 
продовження освіти у закладах вищої освіти, успішної професійної діяльності і повноцінної 
реалізації громадянських прав і обов’язків.

Водночас актуальною потребою є системне законодавче регулювання статусу корінних на-
родів та їх мов.

Так само існує потреба у забезпеченні міжвідомчої координації з питань кримськотатар-
ської мови на рівні Кабінету Міністрів України, між центральними та місцевими органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування, оскільки повноваження і ресурси, які 
стосуються функціонування кримськотатарської мови, розподілені між кількома рівнями вла-
ди.

Стратегічним завданням, яке потребує вирішення, є затвердження алфавіту кримсько-
татарської мови на основі латинської графіки. Такий підхід підтримує абсолютна більшість 
кримськотатарських мовознавців, викладачів закладів дошкільної, загальної середньої та ви-
щої освіти, видавців, а також Меджліс кримськотатарського народу.

До 1928 року у кримськотатарській писемності використовувалася арабська графіка, 
впродовж 1928—1939 років — латинська. З 1939 року ця мова разом з іншими тюркськи-
ми мовами переведена на кириличну основу у рамках централізованої політики влади Радян-
ського Союзу.

З 1991 року спостерігається стійка тенденція до повернення тюркських мов до латинської 
графіки. Повний перехід до початку 2000-х років відбувся в Азербайджанській Республіці і 
Республіці Туркменістан. У Республіці Узбекистан із середини 1990-х років підтримується па-
ралельне функціонування узбецької мови на кириличній та латинській графіці з поступовим 
розширенням використання латинського алфавіту, особливо в Інтернеті. Республіка Казах-
стан з 2017 року перебуває в активній фазі переходу з кирилиці на латиницю, який орієнтов-
но завершиться у 2025 році.

У 1991 році Курултаєм кримськотатарського народу ухвалено постанову «Про перехід на 
латинську графіку», у 1993 році — постанову «Про прийняття кримськотатарського алфаві-
ту на основі латинської графіки». Також постановою Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим від 9 квітня 1997 р. № 1139-1 «Про алфавіт кримськотатарської мови» затверджене рі-

шення про поетапний перехід до 2002 року на новий алфавіт на основі латинської графіки, яке 
повною мірою реалізоване не було.

З 2014 року Російська Федерація та її окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя забезпечує функціонування крим-
ськотатарської мови на основі кириличної графіки відповідно до законодавства Російської 
Федерації.

На підконтрольній Україні території практика використання графіки на даний момент не 
має пріоритетів. Кошти державного бюджету одночасно спрямовуються на створення продук-
тів і на кирилиці, і на латиниці. При цьому використання кирилиці значною мірою є інерційним, 
а латинської графіки — органічним, проте не достатньо унормованим.

Так, підручники з кримськотатарської мови та літератури для закладів загальної середньої 
освіти видаються кирилицею. Проте викладачі закладів позашкільної освіти на підконтроль-
ній Україні території та більшості приватних закладів освіти на тимчасово окупованій терито-
рії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя застосовують переважно латинографіч-
ні навчальні матеріали.

Чіткою, але значною мірою неофіційною тенденцією є перехід на використання латинської 
графіки на етапі вищої освіти. Новітні самовчителі та навчальні посібники для мовних курсів 
за стандартами CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) також створе-
ні на основі латиниці.

Українським культурним фондом підтримуються мистецькі та громадські ініціативи, як ре-
зультат втілення — створення продуктів і на основі кирилиці, і на основі латиниці. Впродовж 
2018—2020 років Українським культурним фондом підтримано 17 проектів з кримськотатар-
ської тематики, які містять, у тому числі мовну складову, на загальну суму 11,7 млн. гривень.

Латинська графіка переважає в Інтернеті, а також у сфері телебачення.
Ураховуючи наведене, необхідне якнайшвидше спрямування зусиль держави і суспіль-

ства на підтримку розвитку кримськотатарської мови на основі латинської графіки, нарощен-
ня корпусу латинографічних кримськотатарських текстів різних жанрів, що потребує врегулю-
вання шляхом прийняття акта Кабінету Міністрів України.

Використання латинського алфавіту полегшить процес вивчення кримськотатарської мо-
ви серед етнічного кримськотатарського середовища, в тому числі у кримськотатарській діа-
спорі, а також посилить та зміцнить комунікацію між групами народу.

Важливим завданням є забезпечення стандартизації та кодифікації кримськотатарської 
мови. Зокрема, актуального офіційного правопису, розроблення словників і правил. Також 
необхідно удосконалити частину тлумачного словника, частина існуючих тематичних і галузе-
вих словників, а перекладні словники значно розширити.

Потребує доповнення лінійка підручників, навчальних посібників для закладів дошкільної, 
загальної середньої та вищої освіти — як для дітей, що навчаються кримськотатарською мо-
вою, так і для вивчення кримськотатарської мови і літератури як предмета. Актуальним є пи-
тання постійного вдосконалення методики викладання мови і літератури, підготовки та підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників.

Великий практичний досвід, який повинен бути врахований під час розроблення заходів 
з ревіталізації та розвитку кримськотатарської мови, напрацьований у процесі утвердження 
української мови як державної.

Серед першочергових завдань — розгортання інфраструктури вивчення мови, у тому чис-
лі особами, які належать до різних етносів української нації. Перспективним є позиціонуван-
ня кримськотатарської мови в Україні як базової тюркської мови, володіння якою відкриває 
доступ до культурних надбань і практичних можливостей співпраці з усіма тюркомовними 
країнами.

На підконтрольній Уряду України території вживаються заходи, зокрема, для забезпечення 
дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти кримськотатарською мовою.

Згідно з даними МОН, на даний час в Новоолексіївському яслах-садку № 20 «Джерельце» 
Генічеського району Херсонської області для дошкільнят та їх батьків проводяться заняття із 
вивчення кримськотатарської мови, кримськотатарських традицій та культури.

У 2019—2020 навчальному році кримськотатарською мовою навчалися 53 учні 1—3 кла-
сів Новоолексіївської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступеня № 1 Генічеського району Херсон-
ської області. Вивчають кримськотатарську мову як предмет 412 учнів (26 класів/груп) зазна-
ченої школи.

Порядком забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної серед-
ньої освіти і педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 січня 2019 р. № 41 (далі — Порядок), врегульовано механізм забезпечення підручника-
ми з кримськотатарської мови, читання, літератури.

Абзацом четвертим пункту 8 зазначеного Порядку визначено, що підручники (крім елек-
тронних) з кримськотатарської мови та літератури, до відновлення конституційного ладу Укра-
їни на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя видаються щороку накладом 
300 примірників.

У 2019 році видано підручники з кримськотатарської мови, літературного читання для учнів 
2-х класів і кримськотатарської мови та літератури — для учнів 11-х класів закладів загальної 
середньої освіти накладом по 300 примірників кожний. У 2020 році видано підручники з крим-
ськотатарської мови, літературного читання для учнів 3-х класів.

З метою забезпечення закладів загальної середньої освіти педагогічними працівниками на 
кафедрі тюркології Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шев-
ченка у 2014 році запроваджено нову спеціальність «кримськотатарська мова і література, ан-
глійська мова та переклад». Підготовка фахівців з кримськотатарської мови і літератури (фі-
лологія і середня освіта) також з 2016 року здійснюється у Таврійському національному уні-
верситеті імені В. І. Вернадського. На базі Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського створено секцію кримськотатарської гуманітаристики Малої академії наук, про-
водяться заходи для учнів віком 9—17 років.

Мовні курси працюють на базі державного підприємства «Кримський дім», ряду громад-
ських об’єднань та культурних центрів.

Водночас, зважаючи на дисперсне розселення в регіонах України осіб, які належать до 
кримськотатарського народу, і відсутність об’єктивних даних щодо існуючого та перспектив-
ного попиту на вивчення кримськотатарської мови, потрібні додаткові дослідження щодо ло-
калізації можливих споживачів освітніх послуг серед дітей та дорослих для прийняття рішень 
щодо створення майданчиків у закладах загальної середньої, позашкільної освіти для дітей 
(класи, факультативи), курсів для дорослих, а також універсальних онлайн-платформ.

Ураховуючи обмеження контактів з тимчасово окупованою територією Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя, створення навчально-освітніх онлайн-платформ і продуктів є 
пріоритетним завданням і окремим стратегічним напрямом діяльності.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є визначення базових підходів та основних напрямів розроблення Стра-

тегії розвитку кримськотатарської мови на 2022—2032 роки для створення нормативно-пра-
вових, інституційних, організаційних та інших умов ревіталізації мови, розширення сфери її за-
стосування, реалізації мовних прав носіїв кримськотатарської мови, підвищення престижу мо-
ви корінного народу як засобу комунікації, сприяння деокупації та реінтеграції тимчасово оку-
пованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя після її повернення в єдиний 
конституційний простір України.

Реалізувати Концепцію планується двома етапами:
перший — на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в по-

вному обсязі, з активним використанням інструментів дистанційної взаємодії з аудиторією на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до моменту її 
деокупації, а також з кримськотатарською діаспорою в інших країнах;

другий — масштабування всіх заходів Концепції на всю територію України у межах її між-
народно визнаних кордонів після деокупації тимчасово окупованої території Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополя, у тому числі шляхом заповнення прогалин, які виникли вна-
слідок тимчасової окупації; збереження активної взаємодії з кримськотатарською діаспорою.

Шляхи і способи розв’язання проблем
Основними напрямами розв’язання проблем є:
збільшення кількості носіїв мови шляхом забезпечення умов для спілкування мовою всіх 

поколінь та її безперервної передачі між поколіннями; сталого підвищення в кримськотатар-
ському етнічному середовищі частки осіб, які використовують мову в повсякденному спіл-
куванні;

забезпечення умов для розширення сфер застосування кримськотатарської мови, заохо-
чення громадян незалежно від етнічної належності до її вивчення, створення можливостей 
для опанування кримськотатарської мови бажаючими від початкового до академічного рів-
ня включно.

Для розв’язання зазначених проблем та надання ефективних відповідей на виклики пропо-
нується вжити таких заходів після їх відповідного обґрунтування:

у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення
встановлення чисельності, локалізація та визначення структури представників кримсько-

татарського народу на підконтрольній Україні території для визначення освітніх потреб (класи, 
факультативи, курси, гуртки, медіа тощо);

проведення оцінки поточного стану інфраструктури кримськотатарської мови (правила і 
стандарти, словники, методичні рекомендації і підручники, наукові і викладацькі кадри тощо);

запровадження регулярного дослідження ставлення українського суспільства до крим-
ськотатарської проблематики загалом (розуміння відмінностей між корінним народом і націо-
нальною меншиною, стереотипи, бачення місця і ролі у процесі деокупації та реінтеграції тим-
часово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, переваги тощо) 
для врахування під час публічної комунікації;

проведення аналізу політики Російської Федерації та її окупаційної адміністрації на тим-
часово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя щодо крим-
ськотатарської мови після 2014 року, організація регулярного моніторингу поточних дій для 
об’єктивної оцінки актуального контексту;

проведення оцінки стану мови в країнах з помітною кримськотатарською діаспорою (кіль-
кість та специфіка носіїв мови, державна політика, науковий та освітній потенціал, потенці-
ал розвитку контактів у контексті реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 
2022—2032 роки);

у сфері нормативно-правового та інституційного забезпечення, стандартизації і кодифі-
кації

урахування потреб розвитку кримськотатарської мови у процесі законодавчого забезпе-
чення статусу корінних народів України та статусу кримськотатарського народу як корінно-
го народу України;

розроблення відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства про мови наці-
ональних менших та корінних народів України;

створення рішенням Кабінету Міністрів України Національної комісії з питань кримсько-
татарської мови як дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України для забезпечення між-
відомчої координації, узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з 
питань, пов’язаних з реалізацією Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022— 
2032 роки;

вирішення питання щодо затвердження латинської графіки як базової для розвитку крим-
ськотатарської мови, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України питання затвердження 
алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки з урахуванням відповідних 
рішень Курултаю кримськотатарського народу 1991—1993 років, постанови Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим від 9 квітня 1997 р. № 1139-1 «Про алфавіт кримськотатарської 
мови», актуальних рекомендацій вчених-тюркологів та викладачів кримськотатарської мови;

удосконалення словникової бази, у тому числі шляхом створення актуального тлумачно-
го, орфографічного, фразеологічного та інших словників, перекладних українсько-кримсько-
татарського та кримськотатарсько-українського, кримськотатарсько-англійського та англій-
сько-кримськотатарського словників, розроблення словників природничої, науково-технічної, 
іншої галузевої термінології;

започаткування щорічної міжнародної наукової конференції щодо актуальних питань стану 
та розвитку кримськотатарської мови;

інтеграція фахових українських інституцій до міжнародної мережі, яка опікується пробле-
матикою загрожених мов, забезпечення участі українських фахівців у міжнародних проектах, 
наукових форумах, інших форматах міжнародної співпраці, вивчення та адаптація міжнарод-
ного досвіду ревіталізації загрожених мов;

у сфері вдосконалення інфраструктури вивчення і викладання мови
створення навчальних посібників, самовчителів, підручників, у тому числі мультимедійних, 

з кримськотатарської мови на основі стандартів CEFR, сприяння їх поширенню на території 
України і на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а 
також серед кримськотатарської діаспори в інших країнах;

удосконалення методичних рекомендацій для викладання кримськотатарською мовою у 
закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти щодо вивчення кримськотатарської 
мови і літератури як предмета (загальна середня освіта) і як спеціальності (вища освіта), зо-
крема, відповідно до методології «кримськотатарська як іноземна мова» (CTFL);

створення постійно діючого науково-методичного центру вивчення і розвитку кримськота-
тарської мови, належне забезпечення його роботи;

стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо розвитку та 
різних аспектів функціонування кримськотатарської мови, підтримка відповідних дослідниць-
ких програм у закладах вищої освіти та профільних наукових установах, що перебувають у 
віддані національних академій наук;

створення онлайн-платформи, яка виконуватиме функцію міжнародного освітнього цен-
тру та відкритої бібліотеки навчально-освітніх матеріалів з кримськотатарської мови;

створення класів (груп) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти з 
навчанням кримськотатарською мовою або вивченням цієї мови поряд з державною відповід-
но до запитів здобувачів освіти;

сприяння вивченню кримськотатарської мови відповідно до законодавства;
забезпечення підтримки і мережування діючих неурядових ініціатив з вивчення кримсько-

татарської мови;
створення мережі цільового стимулювання у вигляді системи стипендій, грантів, погли-

блених курсів, інших форм підтримки, насамперед для заохочення талановитих учнів і сту-
дентів, залучення фахівців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та  
м. Севастополя та підготовки наукових і педагогічних працівників високого рівня у закладах 
вищої освіти та науково-дослідних структурах;

розширення присутності кримськотатарської мови на міжнародних технологічних, освітніх 
і комунікаційних платформах (Google Translate, Duolingo, Вікіпедія тощо);

запровадження всеукраїнського учнівського конкурсу з історії та культури Криму та учнів-
ських і студентських олімпіад з кримськотатарської мови та літератури;

у сфері комунікації та візуалізації кримськотатарської мови
забезпечення інформування міжнародних партнерів про заходи з ревіталізації та розвитку 

кримськотатарської мови на міжнародних майданчиках, зокрема на сесіях Постійного фору-
му ООН з питань корінних народів;

забезпечення заходів реагування на факти порушення мовних прав осіб, які належать до 
кримськотатарського корінного народу, на тимчасово окупованій території Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя;

видання багатотомної академічної історико-лінгвістичної серії «Пам’ятки кримськотатар-
ської писемності та літератури»;

започаткування державної відзнаки за особливий внесок у розвиток кримськотатарської 
мови;

встановлення Дня кримськотатарської мови і літератури;
створення і щорічне видання календарів пам’ятних дат кримськотатарської історії та куль-

тури;
забезпечення підтримки засобів масової інформації, які здійснюють мовлення кримсько-

татарською мовою; підтримка виробництва та поширення контенту кримськотатарською мо-
вою;

забезпечення підтримки музичних колективів та виконавців, оригінальних творів та пере-
кладів літератури різних жанрів, літературних конкурсів, створення та дублювання кримсько-
татарською мовою ігрових, анімаційних та документальних фільмів, соціальної реклами тощо;

забезпечення підтримки наукових, освітніх, мистецьких та інших проектів, спрямованих на 
популяризацію кримськотатарської мови серед різних вікових груп, насамперед молоді, зо-
крема літніх дитячих/молодіжних мовних таборів, у тому числі для дітей/молоді з тимчасо-
во окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, підтримка програм 
«освітнього туризму» з проживанням у родинах носіїв кримськотатарської мови, заохочення 
до її вивчення громадян незалежно від етнічної належності із запровадженням цільового фі-
нансування і розширення можливості державних грантових програм із застосуванням меха-
нізмів Українського інституту, Українського культурного фонду, Українського інституту книги, 
Українського інституту національної пам’яті та інших;

проведення інформаційно-комунікаційних кампаній з метою популяризації кримськота-
тарської мови.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін
Здійснення заходів з реалізації Концепції матиме позитивний середньостроковий та дов-

гостроковий вплив для кримськотатарського народу, який отримає можливість реалізувати 
свої мовні права, ствердити мову як елемент індивідуальної та групової ідентичності, захисти-
ти національно-культурну спадщину, забезпечити її передачу від одного покоління до іншого.

Громадяни України незалежно від етнічної належності отримають можливість збагатитися 
знаннями базової тюркської мови, використати ці знання у ділових, культурних, освітніх, роз-
важальних та інших цілях.

Українська нація в цілому отримає інструментарій для зміцнення внутрішньої єдності, під-
вищення толерантності, зниження ризиків міжетнічного чи міжконфесійного розбрату.

Фахові інституції та спеціалісти отримають можливість для професійної самореалізації і 
розвитку.

Реалізація Концепції та розробленої на її основі Стратегії розвитку кримськотатарської мо-
ви на 2022—2032 роки загалом позитивно вплине на міжнародний імідж та авторитет Украї-
ни у світі, сприятиме зміцненню контактів як з тюркськими країнами, так і з країнами, де пред-
ставлені кримськотатарські діаспори.

Очікувані результати
Реалізація цієї Концепції дасть змогу у стратегічній перспективі виключити кримськота-

тарську мову з переліку мов, що перебувають під критичною загрозою згідно з класифіка-
цією ЮНЕСКО.

Оцінювання ефективності передбачається здійснювати із застосуванням комплексу крите-
ріїв, викладених, зокрема, у документі ЮНЕСКО «Language Vitality and Endangerment», ухвале-
ному за підсумками міжнародної зустрічі експертів з питань програми ЮНЕСКО щодо захисту 
мов, що перебувають під загрозою зникнення (Париж, 2003).

Реалізація Концепції та розробленої на її основі Стратегії розвитку кримськотатарської мо-
ви на 2022—2032 роки сприятиме поступовому підвищенню рівня безпеки мови, послідовно 
наближаючись до рівня «безпечний» (safe).

Реалізація Концепції також сприятиме:
подоланню руйнівних тенденцій щодо кримськотатарської мови шляхом збільшення кіль-

кості її носіїв і знавців, особливо серед молоді;
збереженню національно-культурної і мовної самобутності корінного народу України;
забезпеченню мовної багатоманітності;
пом’якшенню і нейтралізації викликів, спричинених тимчасовою окупацією Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя Російською Федерацією;
створенню сучасної інфраструктури для дослідження, вивчення і викладання мови, її по-

пуляризації;
встановленню стійкого міжнародного партнерства;
ствердження української мови як мови міжетнічного спілкування;
зміцненню контактів з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя, створенню умов для деокупації та реінтеграції зазначеної території шляхом 
створення позитивного порядку денного і розширення кола союзників.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Концепції

Реалізація Концепції в 2021 не потребує додаткових видатків з державного бюджету році і 
здійснюватиметься у межах відповідних бюджетних призначень.

Фінансово-економічне обґрунтування заходів у рамках Стратегії розвитку кримськотатар-
ської мови на 2022—2032 роки та плану заходів з її реалізації буде здійснено в установле-
ному порядку на етапі розроблення та затвердження Стратегії та зазначеного плану заходів.

Фінансування плану заходів передбачається здійснювати за рахунок коштів державного 
та відповідних місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень, затверджених на відповід-
ний бюджетний період, коштів, які будуть стягнуті з Російської Федерації, на яку покладаєть-
ся відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок зброй-
ної агресії Російської Федерації, відповідно до принципів та норм міжнародного права, а та-
кож коштів міжнародних партнерів, приватного та громадського сектору, інших не забороне-
них законодавством джерел.
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 квітня 2021 р. № 302-р 

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади державного секретаря Міністерства 

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

оголосити з 15 квітня 2021 р. конкурс на зайняття посади державного секретаря Мі-
ністерства закордонних справ з визначенням умов проведення конкурсу згідно з до-
датком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 302-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади 

державного секретаря Міністерства закордонних справ
Загальні умови

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

їх на розгляд Міністра закордонних справ;
4) підготовка та подання Міністру закордонних справ для затвердження планів ро-

боти МЗС, звіту про їх виконання;
5) 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 21 квітня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 28 квітня 2021 р., 9 го-
дина.

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

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

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 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 сфері 
зовнішніх зносин — не менше 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 від-
повідній 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 ці-
лей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень 
у сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концеп-
туальне бачення у конкретні задачі та показники їх ви-
конання, 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 до-
тримання 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 кан-
дидата негативно вплине на суспільну довіру до дер-
жавної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтер-
есів та інші обмеження, встановлені Законом Украї-
ни «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 14 квітня 2021 р. № 303-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади заступника Голови Державної 

податкової служби з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій  

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

оголосити з 15 квітня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Дер-
жавної податкової служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 303-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади  заступника Голови Державної податкової 

служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Загальні умови

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

ловою ДПС;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової 

трансформації адміністративних процесів та інформаційної інтеграції, запроваджен-
ня цифрових технологій у сфері державної податкової політики, державної політики 
з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування;

3) 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 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 21 квітня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 27 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 Microsoft Teams).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Богдан Ва-
лентина Миколаївна (044) 256-00-10, bohdan@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 сфері 
інформаційних технологій — не менше 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 від-
повідній 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 ці-
лей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень 
у сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концеп-
туальне бачення у конкретні задачі та показники їх ви-
конання, 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 до-
тримання 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 кан-
дидата негативно вплине на суспільну довіру до дер-
жавної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтер-
есів та інші обмеження, встановлені Законом Украї-
ни «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх 
порушення

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

Професійні знання
Вимога Вимога

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. № 286-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна 
у м. Маріуполі в державну власність 

Погодитися з пропозицією Міністерства оборони та Маріупольської міської ра-
ди (Донецька область) щодо передачі будівель та споруд (реєстраційний номер 
2087617914123) по бульв. Морському, 17, у м. Маріуполі, що розміщені на земель-
ній ділянці площею 10,7493 гектара (кадастровий номер 1412336900:01:004:0310), в 
державну власність із віднесенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 287-р 
Київ

Про передачу будівель у власність 
Кропивницької міської територіальної 

громади
Передати будівлі (реєстраційний номер 2058559735101) по вул. Гоголя, 28, у 

м. Кропивницькому, що розміщені на земельній ділянці площею 0,2985 гектара (ка-
дастровий номер 3510100000:29:199:0119), у власність Кропивницької міської тери-
торіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 288-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 2  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 8 травня 2019 р. № 306
Внести зміну до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 травня 

2019 р. № 306 «Про погодження відчуження основних фондів акціонерного товари-
ства «Укргазвидобування», виключивши слова «одним лотом».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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✦ оголошення ✦ оголошення ✦

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 26.04.2021р.
у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор 
Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 
КК України
Місцезнаходження суду: м. Київ,  
просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210 

Додатково просимо надати паспорт  
та інші документи, які підтверджують 
особу та її повноваження

Суддя:                                                                                                                                            Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші поді-
бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-
ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-
ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 

відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 

відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 26.04.2021р
у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор 
Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 
КК України 
Місцезнаходження суду: м. Київ,  
просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати паспорт та ін-
ші документи, які підтверджують особу та 
її повноваження

Суддя:                                                                                                                                            Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші поді-
бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-
ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-
ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 

відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 

відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 262-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 12  
плану заходів щодо створення умов 

розвитку мобільного широкосмугового 
доступу

Внести до пункту 12 плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного ши-
рокосмугового доступу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 4 грудня 2019 р. № 1272, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 31 березня 2021 р. № 262-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до пункту 12 плану заходів щодо створення  

умов розвитку мобільного широкосмугового доступу 
1. Доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«виконати науково-дослідні роботи з питань заміни (модернізації) радіоелектрон-

них засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, що викорис-
товуються в діапазонах радіочастот 700 МГц,800 МГц, 900 МГц.

   Міноборони, Генеральний штаб Збройних Сил  
   (за згодою),  
   МВС, ДСНС, Мінцифри, 
   Державний концерн «Укроборонпром» 

   (за згодою).
   Липень 2021 року;».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
2. В абзаці четвертому слова і цифри «Січень 2020 року» замінити словами «Про-

тягом місяця з дня прийняття науково-дослідних робіт, передбачених абзацом тре-
тім цього пункту».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 265-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 10 травня 2018 р. № 311
Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

р. № 311 «Про вилучення та передачу земельної ділянки в оренду із зміною її цільо-
вого призначення» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 31 березня 2021 р. № 265-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 р. № 311

Пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції:
«1. Відповідно до статей 20, 93, 122—124, 134, 149, 156, 157, 207 Земельного ко-

дексу України, статті 58 Лісового кодексу України вилучити з постійного користу-
вання державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» земельну 
ділянку (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси) площею 
60,3217 гектара (кадастровий номер 5620855100:04:015:0007), розташовану на тери-
торії Вараського району Рівненської області, та передати її в оренду із зміною цільо-
вого призначення товариству з обмеженою відповідальністю «Центр «Сонячне ре-
месло» на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від 25 вересня 
2009 р. № 5021 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних бу-
дівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, для роз-
ширення кар’єру з видобутку бурштину на родовищі «Володимирець Східний» з пра-
вом вирубування державним підприємством «Володимирецьке лісове господарство» 
дерев і чагарників та використання ним заготовленої при цьому деревини.

Рівненській обласній державній адміністрації укласти договір оренди зазначеної 
земельної ділянки в установленому законодавством порядку.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 квітня 2021 р. № 269-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 22 травня 2019 р. № 330
На часткову зміну пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 трав-

ня 2019 р. № 330 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» призначити членом наглядової ради акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» Тапанову Розу Асхатівну як представни-
ка держави від Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 02 квітня 2021 р. № 271-р 
Київ

Про визначення уповноваженого органу 
з питань реалізації Угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться в межах 
ділянки Юзівська, між Державою Україна 

та компанією «Шелл Експлорейшн енд 
Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б. В.»  

та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Надра Юзівська»  

і визнання такими, що втратили  
чинність, деяких розпоряджень  

Кабінету Міністрів України
1. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з питань 

реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки 
Юзівська, між Державою Україна та компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн 
Юкрейн Інвестментс (ІV) Б. В.» та товариством з обмеженою відповідальністю «Над-
ра Юзівська», підписаної 24 січня 2013 року.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 576 «Про визна-

чення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які 
видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, між Державою Україна та компанією 
«Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б. В.» та товариством з 
обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1089 «Питання 
передачі прав та обов’язків інвестора, визначених Угодою про розподіл вуглеводнів».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

У зв’язку зі смертю Шаповалова Володимира Григоровича, 10 квіт-
ня 1949 року народження, який помер 16 листопада 2020 року, при-
ватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Хар-
ківської області Колядою Юлією Сергіївною відкрито спадкову спра-
ву № 123/2020. Можливі спадкоємці можуть звернутися до нотаріуса 
протягом 30-ти днів з моменту публікації оголошення в газеті за адре-
сою: м. Харків, пр-т Олександрівський, буд. 128. оф. 19. Приватний но-
таріус Коляда Ю. С.

Приватним нотаріусом Кам’янець-Подільського районного 

нотаріального округу Хмельницької області Саварчуком В. М. 

заведено спадкову справу після померлого 12 лютого 2020 р. 

МАЛАНЧУКА ГРИГОРІЯ ДМИТРОВИЧА, 03.05.1949 р.н.

Зацікавленим особам звертатись протягом 30 днів з дати 

виходу оголошення за адресою: вул. Драгоманова, 15, 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, тел. (067)7873381.

Приватним нотаріусом Кам’янець-Подільського районного 

нотаріального округу Хмельницької області Саварчуком В. М. 

заведено спадкову справу після померлого 02 січня 2020 р. 

БАРАТИНСЬКОГО ІВАНА ЙОСИПОВИЧА, 12.10.1930 р.н.

Зацікавленим особам звертатись протягом 30 днів з дати 

виходу оголошення за адресою: вул. Драгоманова, 15, 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, тел. (067)7873381.

Загублений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку серія ХР №145236, 

виданий на ім’я Каплієнко Катерини Омелянівни, 
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 квітня 2021 р. № 272-р 
Київ

Про надання грошової допомоги  
для нейрореабілітації Героя України  
підполковника Петраківського О. П.

Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики про надання грошо-
вої допомоги для проходження у 2021 році нейрореабілітації військовослужбовця 
Збройних Сил, Героя України підполковника Петраківського Олександра Петровича 
у товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-практичний центр нейрореа-
білітації «Нодус» (м. Бровари Київської області) за рахунок коштів, передбачених за 
бюджетною програмою 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реа-
білітації осіб з інвалідністю» для протезування та ортезування виробами підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які від-
сутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих катего-
рій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх 
проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, нейрореабі-
літації, на підставі висновку Міністерства оборони від 17 березня 2021 р. № 220/1756 
про особливо тяжкий стан здоров’я військовослужбовця Збройних Сил, Героя Украї-
ни підполковника Петраківського Олександра Петровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 квітня 2021 р. № 274-р 
Київ

Про зміну складу Комісії з питань  
вищого корпусу державної служби

Ввести до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 р. № 1006, — із 
змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 
р. № 892, Джапарову Еміне Айяровну — першого заступника Міністра закордонних 
справ, вивівши з її складу Горбача Анатолія Івановича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 квітня 2021 р. № 275-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану  
державного підприємства «Антонов»  

на 2021 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Антонов» на 2021 рік, що 

додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 277-р 
Київ

Про утворення Ради з державної  
підтримки кінематографії  
та затвердження її складу

1. Утворити Раду з державної підтримки кінематографії у складі згідно з додат-
ком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 6 березня 2019 р. № 202 «Про утворення Ради з державної підтримки кінема-
тографії та затвердження її складу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2021 р. № 277-р

СКЛАД 
Ради з державної підтримки кінематографії

ГОРБУНОВ Юрій Миколайович — креативний продюсер, телеведучий, актор
КОЛЮБАЄВ Артем Олексійович — кіно- та телевізійний продюсер
МАТЕШКО Анатолій Миколайович — режисер-постановник
НЕДБАЄВ Олександр Миколайович — продюсер
НОВІКОВА Маріанна Георгіївна — виконавчий продюсер
ТОЛМАЧОВА Поліна Тарасівна — продюсер, кінознавець
ТРИТЕНКО Олексій Олександрович — актор, режисер
ЧИХАНЦОВ Микола Анатолійович — керівник Адвокатського та ріелторського 

об’єднання України
ЯРИШ  Віктор Ярославович — продюсер

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 284-р 
Київ

Про віднесення учбово-спортивної  
бази «Спартак» у м. Києві до сфери 

управління Київської міської державної 
адміністрації

Віднести учбово-спортивну базу «Спартак» (реєстраційний номер 330615080000) 
по вул. Кирилівській, 105, у м. Києві до сфери управління Київської міської держав-
ної адміністрації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 квітня 2021 р. № 297-р 
Київ

Про інвестиційні програми і проекти 
регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2021 році  
за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку
1. Затвердити перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіо-
нального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредитор-

ської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби ста-
ном на 1 січня 2021 р., що додається.

2. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити погодження розподілу 
коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіаль-
ними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із переліком інвестиційних програм і проєктів, затвердженим розпорядженням  
уряду, можна ознайомитись на сайті «УК».

Узв’язку з відкриттям спадкової справи після смерті Хорунжої Галини 
Олексіївни, 01.08.1954 р.н., у випадку прийняття спадщини прошу зверну-
тися Хорунжого Ігоря Григоровича та інших спадкоємців до приватного но-
таріуса Онищенко С. В. протягом 30 днів з дати публікації, тел. 0639945555.
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АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про затвердження 
Правил (Договірних умов)  обслуговування суб’єктів господарювання 
АТ «УКРСИББАНК» про надання послуг щодо  переказу суб’єктом гос-
подарювання грошових коштів та їх виплати фізичним особам за до-
помогою внутрішньобанківської платіжної системи «За мить» (далі — 
Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.ukrsibbank.
com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опу-
бліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 74 від 17.04.2021 р., а саме:

 ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)
обслуговування суб’єктів господарювання АТ «УКРСИББАНК» про 

надання послуг щодо  переказу суб’єктом господарювання грошових 
коштів та їх виплати фізичним особам за допомогою внутрішньобан-
ківської платіжної системи «За мить»

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Ці Правила (договірні умови) обслуговування суб’єктів господарю-

вання АТ «УКРСИББАНК» про надання послуг щодо переказу суб’єктом 
господарювання грошових коштів та їх виплати фізичним особам за 
допомогою внутрішньобанківської платіжної системи «За мить» (далі 
за текстом — Правила) є пропозицією до укладення Договору на умо-
вах, що встановлені Банком, і застосовуються для врегулювання відно-
син за укладеними між Банком та Клієнтами Договорами у випадку, як-
що такий Договір містить посилання на ці Правила.

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-
якими іншими договорами, стороною яких є АТ «УКРСИББАНК», окрім 
зазначеного вище. Умови цих Правил розповсюджуються на кожен 
укладений між Сторонами Договір, якщо із суті конкретного Догово-
ру не випливає інше. Ці Правила є обов’язковими для виконання всі-
ма Сторонами Договору, як Банком, так і Клієнтом, якщо інше не вста-
новлено Договором.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ
Відомість — письмова інструкція Клієнта, яка подається в електро-

нному вигляді, щодо переказів грошових коштів в національній валюті 
на користь фізичних осіб без відкриття останнім рахунків

Внутрішньобанківська система «За мить» — внутрішньобанків-
ська платіжна система «За мить» платіжною організацією якої є  
АТ УКРСИББАНК», внесена до Реєстру платіжних систем, систем роз-
рахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфра-
структури Національного банку України в 2014 році.

Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», що 
створена за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому ре-
єстрі компаній Франції (Париж) під номером 662 042 449, а також юри-
дичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP 
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які перебувають під пря-
мим або опосередкованим контролем BNP Paribas S.A. шляхом воло-
діння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від фак-
тичного розміру частки або шляхом договірного чи фактичного контр-
олю.

Договір — Договір про надання послуг щодо переказу суб’єктом 
господарювання грошових коштів та їх виплати фізичним особам 
на підставі відомостей (внутрішньобанківська платіжна система «За 
мить»), який укладається з Клієнтом і в якому є посилання на ці Пра-
вила.

Законодавство — законодавство України, в тому числі акти Націо-
нального банку України. 

Законодавство з принципом екстратериторіальності — (i) норма-
тивно-правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, 
(ii) документи ООН та інших міжнародних організацій, рішення яких є 
обов’язковими для виконання на території України, Франції або країн 
присутності компаній Групи BNP Paribas Group (перелік країн, де при-
сутня BNP Paribas Group, розміщено на сайті https://ukrsibbank.com), 
(iii) політики та правила Групи BNP Paribas Group, у тому числі спрямо-
вані на впровадження актів, вказаних у цьому визначенні.

Отримувач — фізична особа, яка зазначається Клієнтом у Відомості, 
на користь якої здійснюється переказ в національній валюті 

Рахунок — рахунок, який зазначений в Договорі на який Клієнт пе-
рераховує грошові коштів в національній валюті з метою подальшого 
переказу Отримувачам за Відомістю.

Система дистанційного обслуговування/ СДО — сукупність про-
грамно-апаратних засобів, які використовуються Клієнтом і Банком 
у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять 
Клієнт і Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, Сис-
тема «UKRSIB business» або інша система, яка впроваджена Банком з 
метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта

Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст від-
повідно до Законодавства.

Розділ 1. Предмет Договору.
1.1. Банк, згідно положень законодавства та відповідно до умов До-

говору і Правил, надає послугу щодо здійснення за дорученням Клієн-
та переказів грошових коштів в національній валюті на користь Отри-
мувачів фізичних осіб, без відкриття їм рахунків. Переказ здійснюєть-
ся з Рахунку, зазначеного в Договорі та з використанням електронних 
Відомостей.  

1.2. Виплата коштів Отримувачам здійснюється Банком в національ-
ній валюті готівкою через касу відділень Банку або, за бажанням Отри-
мувача, згідно його заяви на поточний рахунок Отримувача в Банку, по 
всій території України за допомогою внутрішньобанківської платіжної 
системи «За мить».

Розділ 2. Загальні умови.
2.1. До першого перерахування коштів на Рахунок Клієнт має уклас-

ти з Банком відповідний договір щодо обслуговування продуктів клієн-
та СДО з метою передачі Відомості в Банк в електронному вигляді, за-
хищеними каналами зв’язку.

2.2. Відомість, а також платіжне доручення на перерахування за-
гальної суми Переказів та комісійної винагороди Банку, формуються 
та надаються до Банку в електронному вигляді виключно за допомо-
гою функціоналу «Переказ «За мить» в СДО.  

2.3. Правила та особливості роботи з функціоналом «Переказ «За 
мить» в СДО зазначені в Інструкції користувача СДО «Сервіс «Списко-

ві перекази «За мить» для суб’єктів господарювання в АРМ «Internet-
Банкинг» и «PC-Банкинг»» (далі — Інструкція), що розміщені в мере-
жі Інтернет за адресою: https://corporate.ukrsibbank.com/ або за іншою 
адресою, що буде повідомлена Клієнту Банком через СДО або в ін-
ший спосіб.  

2.4. Банк має право вносити зміни до Інструкції. У випадку внесення 
змін, Банк розміщує відповідне повідомлення та Інструкцію (з ураху-
ванням змін) на сайті Банку https://ukrsibbank.com/. Користування Клі-
єнтом СДО після внесення змін до Інструкції вважається згодою Клі-
єнта щодо продовження обслуговування за Договором з урахуванням 
внесених змін до Інструкції. Підписанням Договору Клієнт засвідчує, 
що він ознайомився з Інструкцією до моменту укладання Договору.

2.1.8. Клієнт підтверджує, що самостійно несе відповідальність за 
зміст та коректність всієї інформації, яка міститься у Відомості, що під-
писана кваліфікованими електронними підписами уповноважених осіб 
Клієнта та надіслана останнім до Банку через СДО.

2.1.9. Сторони підтверджують, що захист даних в СДО, що викорис-
товується в рамках виконання Договору, є достатнім. 

2.11. Банк має право затримати та/або відмовити Клієнту у виконан-
ні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання коштів з 
Рахунку за Договором, у таких випадках:

• направлення Клієнтом коштів в сумі, недостатній для одночасного 
здійснення виплат Отримувачам згідно Відомості разом з сумою опла-
ти комісії Банку;  

• у випадку відсутності Відомості;
• надання Клієнтом Відомості в електронному вигляді невірного 

формату та з відсутніми або не вірними реквізитами; 
• якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить озна-

ки такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законо-
давства або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Зако-
нодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності;

• якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформа-
цію для проведення Банком процедури уточнення інформації щодо 
ідентифікації та вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: ін-
формації / документів щодо фінансового стану Клієнта та змісту його 
діяльності; проведення оцінки фінансового стану Клієнта; визначення 
належності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до національних або 
іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в 
міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування міс-
ця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового пе-
ребування в Україні), суті операції ; 

• якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмежен-
ня, встановлені Законодавством, Законодавством з принципом екстра-
територіальності та/або внутрішніми нормативними актами Банку; 

• в інших випадках, передбачених чинним законодавством України 
та/або умовами Договору та Правил. 

2.12. Банк має право змінювати умови оплати комісії за переказ ко-
штів, визначені в Договорі, а саме розмір та/або назву комісійної вина-
городи у порядку, передбаченому Правилами та/або Договором.

2.13. Банк зобов’язується при виконанні Клієнтом вимог Догово-
ру, заносити у внутрішньобанківську платіжну систему переказів «За 
мить» інформацію щодо сум переказів для подальшої їх виплати Отри-
мувачам не пізніше наступного робочого дня Банку, починаючи з дати 
надходження коштів на Рахунок, вказаний в Договорі. 

2.14. Банк здійснює в касах відділень Банку виплати коштів готівкою 
Отримувачам або за бажанням Отримувача зараховує переказ, згідно 
його окремої заяви на поточний рахунок Отримувача, який є в Бан-
ку, починаючи виплати не пізніше наступного робочого дня Банку піс-
ля дати занесення переказів в внутрішньобанківську платіжну систему 
переказів «За мить», у відповідності до  вимог чинного законодавства 
України за умови надання Клієнтом Відомості  на умовах, зазначених 
в Договорі та перерахування Клієнтом на Рахунок, вказаний в Догово-
рі, в повному розмірі суми переказів та комісійної винагороди Банку.

2.15. Клієнт має право надіслати рекомендований лист на поштову 
адресу Банку зазначену в Договорі як адреса для листування або лист-
повідомлення за допомогою СДО з вимогою про відкликання переказу 
(у т.ч. в разі виявлення помилок чи розбіжностей в реквізитах Отриму-
вача), що був вже перерахований на Рахунок, вказаний в Договорі та 
інформацію щодо якого було занесено до внутрішньобанківську пла-
тіжну систему переказів «За мить» 

2.16. Клієнт зобов’язується самостійно інформувати Отримувачів 
про :

• необхідність отримання коштів у відділеннях Банка;
• про умови отримання переказу (переказ можливо отримати протя-

гом строку, який зазначений в Додатку 1 до  Договору, при наявності 
ідентифікаційного документа;

• і у разі відсутності у Відомості номера мобільного телефону Отри-
мувача за переказом: (і) номер переказу, (іі) суму переказу, (ііі) найме-
нування  Клієнта.

Також Клієнт зобов’язаний формувати платіжне доручення, для пе-
рерахування загальної суми Переказів за Відомістю та комісійної ви-
нагороди Банку, виключно за допомогою функціоналу  «Переказ «За 
мить» в СДО. Якщо передбачається декілька типів (призначення) пе-
реказів, формувати для кожного типу (призначення) переказів окре-
му Відомість та окремі платіжні доручення. Призначення платежу, що 
вказується Банком в документі при виплаті переказу Отримувачу зале-
жить від типу  (призначення) переказів, вибраних Клієнтом при фор-
муванні Відомості.

2.17. Клієнт також зобов’язаний за вимогою Банку надавати в по-
вному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення іден-
тифікації та вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифі-
кації та вивчення Клієнта,  з’ясування його особи, суті діяльності і фі-
нансового стану, надавати документи та/або відомості, що підтверджу-
ють інформацію щодо фінансової операції, та/або інші документи, від-
повідно до вимог законодавства України та/або умов цього Договору.

Розділ 3. Комісійна винагорода.
3.1. Сторони дійшли згоди, що розмір та/або назва комісійної вина-

городи може бути змінено Банком, про що Клієнт повідомляється шля-
хом надсилання йому Банком рекомендованого листа з повідомлен-
ням про вручення не пізніше ніж за чотирнадцять днів до набуття чин-
ності нового розміру та/або назви комісійної винагороди.

3.2. В разі незгоди з новими розмірами та/або назвою комісійної ви-
нагороди Клієнт ініціює розірвання Договору, у порядку визначеному 
Договором та Правилами.

3.2. Неотримання Банком письмового повідомлення про бажання 
Клієнта розірвати Договір у зв’язку з незгодою з новим розміром та/
або назвою комісійної винагороди до дня набуття чинності нового роз-
міру та/або назви комісійної винагороди, вважається згодою Клієнта з 
новим розміром та/або назвою комісійної винагороди.

Розділ 4. Відповідальність Сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законо-

давства України.
4.2. Клієнт несе відповідальність:
- за достовірність, строки та повноту інформації, вказаної у Відо-

мостях, та 
- за інформування Отримувачів, щодо наявності а Банку переказу на 

їх користь (у разі не зазначення номеру мобільного телефону Отриму-
вача у Відомості), та

- за всіма питаннями, що пов’язані з оподаткуванням усіх сум, що 
підлягають виплаті Отримувачам відповідно до чинного законодавства 
України.

4.3. У випадку надходження до Банку декількох електронних доку-
ментів (зокрема, розрахункових) ідентичного змісту за одним номером 
документу та/або одночасного надходження до Банку декількох Відо-
мостей ідентичного змісту, Банк приймає кожний окремий документ 
до виконання згідно вимог Договору та Правил. 

4.4. У разі прострочення Банком термінів початку проведення ви-
плат, за умови своєчасного виконання Клієнтом його зобов’язань за 
Договором, останній сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,01% від суми, 
що була не своєчасно виплачена за кожен день прострочення, при цьо-
му, сума такої пені не може перевищувати 0,1% суми простроченого 
платежу.

4.5. Банк не несе відповідальності за невиплату коштів в разі не 
звернення Отримувача до Банку та за затримку в виплаті коштів, якщо 
така затримка була викликана невиконанням та/або несвоєчасним (не-
повним) виконанням Клієнтом умов  Договору.

4.6. За невиконання умов цього Договору та за розголошення ін-
формації, що стала відома при роботі в СДО, Сторони несуть відпові-
дальність передбачену законодавством.

4.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність банківської 
та комерційної таємниці, що стала відома в ході виконання даного До-
говору. 

4.8. Спірні питання, що виникають в рамках Договору, вирішуються 
Сторонами шляхом переговорів. В разі недосягнення Сторонами згоди 
— у суді згідно законодавства України.

Розділ 5. Порядок укладення, зміни і розірвання договору.
5.1. Дія Договору може бути припинена за ініціативою будь-якої із 

Сторін, якщо одна Сторона надіслала відповідне письмове повідомлен-
ня іншій Стороні не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до пе-
редбачуваної дати припинення Договору. В такому випадку Договір 
вважається припиненим з дати, вказаної у відповідному письмово-
му повідомленні, або з тридцять першого дня після відправлення від-
повідного письмового повідомлення, якщо в останньому не вказаний 
термін припинення Договору. При цьому зобов’язання, які виникли під 
час дії Договору є дійсними до повного виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за Договором. 

5.2. Договір може бути змінений чи доповнений у будь-який час за 
взаємною згодою Сторін. Такі зміни оформлюються підписанням Сто-
ронами додаткових угод до Договору.

5.3. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений 
строк та набирають чинності з дати вказаної при їх розміщення в газеті 
«Урядовий кур’єр» або іншому офіційному друкованому виданні, а та-
кож на сайті https://ukrsibbank.com/ та/або на інформаційних дошках у 
відділеннях Банку. 

5.4. Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть бу-
ти внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення змін до 
Правил або Правил в новій редакції в газеті «Голос України» /«Урядо-
вий кур’єр» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сай-
ті https://ukrsibbank.com/ або на інформаційних дошках у відділеннях 
Банку. У повідомленні про зміни до Правил або про викладення Правил 
у новій редакції зазначаються  Дата публікації змін до Правил та Дата 
початку дії змін до Правил.

Зміни до Правил набирають чинності:
а) з Дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо 

такі зміни не погіршують умови обслуговування Клієнта (зокрема, змі-
ни до Правил не призводять до додаткових витрат Клієнта, не збільшу-
ють його відповідальності, спрямовані на захист його прав або інтер-
есів, підвищення безпеки здійснення операцій або передачі інформа-
ції за Договором) та/або якщо зміни до Правил передбачають надан-
ня нової послуги/сервісу та Клієнт бажає отримати таку послугу/сер-
віс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами Законодавства України;

б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чо-
тирнадцять) календарних днів з Дати публікації змін до Правил, вказа-
ної у повідомленні, — у всіх інших випадках.

Укладаючи Договір, Клієнт погоджується з порядком зміни умов 
цих Правил та/або Договору, який викладено в п.5.4. Правил, а також 
підтверджує, що зміни, внесені до Правил відповідно до зазначеного 
пункту, не потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди 
та стають невід’ємною частиною Договору після набрання ними чин-
ності. 

У разі незгоди зі змінами до Правил Клієнт зобов’язаний письмо-
во повідомити про це Банк, для вирішення питання про розірвання До-
говору. Проведення операцій згідно з Договором, після вступу в силу 
змін до Правил, підтверджує згоду Клієнта зі змінами до Правил.

У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати від-
носини між Банком та Клієнтами, з якими було укладено Договір, і ді-
ють для кожного з них у останній редакції, що була чинна перед скасу-
ванням, до повного виконання всіх зобов’язань за Договором між Бан-
ком та Клієнтом.

5.5. Сторони, керуючись принципом свободи договору, у разі укла-
дення на паперовому носії, домовились, що після укладення Догово-
ру, кожна із Сторін зобов`язується завізувати кожну сторінку аркушу, 

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
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на якій викладено умови Договору, шляхом підписання кожної сторін-
ки уповноваженим особою відповідної Сторони.

При цьому, Сторони звільняються від таких зобов’язань, якщо:
• Договір та/або угода щодо внесення змін до Договору викладені на 

одному аркуші, та/або
• при укладенні цього Договору Сторони домовилися про його нота-

ріальне посвідчення, та/або
• Договір та/або угоди, укладені в межах такого Договору, та/бо змі-

ни до Договору складені у формі електронного документа.
5.6. Будь-який окремий Договір може бути розірвано та/або надан-

ня послуги можуть бути припинено за ініціативою Банку у наступних 
випадках:

- у випадках, передбачених Законодавством та/або Договором, або 
у разі порушення Клієнтом умов Договору, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але 
не обмежуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на 
думку Банку, призводить або може призвести до порушення норм За-
конодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальнос-
ті та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легаліза-
ції (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зни-
щення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не 
обмежуючись, співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим 
чином пов’язаний з особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з яки-
ми, на думку Банку, призводить або може призвести до порушення 
норм Законодавства та/або Законодавства з принципом екстратерито-
ріальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі, щодо протидії ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення, та/або 

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, ре-
зультату або обставини відносно Клієнта чи здійснюваних Клієнтом 
операцій, що, на думку Банку,  має або може мати негативний вплив 
для Банку та/або Групи BNP Paribas, в тому числі, але не обмежую-
чись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або 
негативно впливати на репутацію Банку та/або Групи BNP Paribas та/
або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних 
наслідків для Банку та/або Групи BNP Paribas, та/або у випадку втра-
ти Банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з  Клієн-
том, та/або

- у випадку технічної неможливості обслуговування Клієнта в по-
дальшому,

- у разі порушення Клієнтом умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам За-

конодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальнос-
ті; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором та/або Правилами. 
Розділ 6. Інші умови

6.1 Уклавши цей Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право 
збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інфор-
мацію (дані про Клієнта, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з 
укладенням та виконанням даного Договору, в тому числі банківську 
та комерційну таємницю):

- необхідну для укладання договорів страхування — до/від/через 
страхових(і) компаній(ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права ви-
моги та/або переведення боргу — до/від/через відповідних фізичних 
та юридичних осіб;

- необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення ви-
конання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до 
укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за 
умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються 
основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих бан-
ківської ліцензії та письмових дозволів;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодав-
ства України та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства 
з принципом екстратериторіальності та/або виконання санкційних та/
або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санк-
цій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог За-
кону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким 
надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації 
згідно з нормами українського та/або Законодавства з принципом екс-
тратериторіальності та/або відповідних угод (при їх наявності і необхід-
ності укладення), та/або виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу 

Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим 
пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для переда-
чі такої інформації  і є захищеними. Своїм підписом під цим Договором 
Клієнт засвідчує, що розуміє та погоджуються з режимом використан-
ня інформації, що зазначений у цьому пункті Договору.

Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що 
становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збере-
ження у порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Банк інформує Клієнта, про те що Банк входить до складу групи 
BNP Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що 
будь-яка інформація отримана Банком стосовно Клієнта може вико-
ристовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). 

Банк, як частина Групи BNP Paribas, дотримується вимог чинного за-
конодавства України та стандартів Групи BNP Paribas щодо протидії ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансування тероризму, а також у сфері міжнародних фінансових санк-
цій, ембарго та боротьби із корупцією. 
Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту 
АТ «УКРСИББАНК»                         О. В. Полянчук

Датою публікації Правил є публікація цього повідомлення в офіцій-
ному друкованому виданні, а саме: 17.04.2021 р.

Датою початку дії Правил є 17.04.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту         Полянчук О.В.

Шановні власники 
іменних, цільових, 

бездокументарних облігацій 
підприємства, емітованих 

Товариством з обмеженою 
відповідальністю «УКРГАЗ»  

серії «В» !
Доводимо до вашого відома, що згідно проспекту емісії ТОВ  

«УКРГАЗ», затвердженому Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, надрукованому у виданні «Дивіденди Інформ» від 
25 жовтня 2006 року №256 (592), пунктом 14.1 передбачено термін по-
гашення іменних, цільових, бездокументарних облігацій підприємства. 
Серія «В»: «…дата початку погашення 02.09.2009 року, дата закінчен-
ня погашення 01.11.2009 року. Але не раніше здачі відповідних будин-
ків в експлуатацію. 

   Погашення облігацій відбувається за умови перерахування пакету 
облігацій (лоту) з рахунку в цінних паперах власника на рахунок в цін-
них паперах Емітента при наявності чинного попереднього Договору 
про бронювання об’єкту будівництва.

п.14.4 Дії, що проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій 
до погашення.

У разі, якщо власник облігацій протягом терміну їх погашення не 
перерахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого 
рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, то по-
гашення облігацій здійснюється протягом одного місяця з дати закін-
чення погашення облігацій, після особистого звернення власника об-
лігацій до Емітента. 

В разі недотримання даного строку, виплачується номінальна вар-
тість облігацій протягом 3-х місяців з дати пред’явлення облігацій до 
погашення.»

Таким чином термін закінчення погашення облігацій серії «В», ло-
тів, що посвідчують відповідні об’єкти будівництва, закінчився через 2 
місяці після здачі будинків в експлуатацію, а саме:

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 21, корпус 3) — да-
та початку погашення 02.09.2009 року, дата закінчення погашення 
01.11.2009 року. 

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 21, корпус 4) — да-
та початку погашення 02.09.2009 року, дата закінчення погашення 
01.11.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 21, корпус 5) — да-
та початку погашення 02.09.2009 року, дата закінчення погашення 
01.11.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 5) — дата початку по-
гашення 02.09.2009 року, дата закінчення погашення 01.11.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 7) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 14.10.2009 року, дата за-
кінчення погашення 14.12.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 9) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 14.10.2009 року, дата за-
кінчення погашення 14.12.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 11) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 30.04.2010 року, дата за-
кінчення погашення 01.07.2010 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 13) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 02.06.2011 року, дата за-
кінчення погашення 01.08.2011 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського,15) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 02.06.2011 року, дата за-
кінчення погашення 01.08.2011 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського,18) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 02.06.2011 року, дата за-
кінчення погашення 01.08.2011 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського,19) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 11.06.2013 року, дата за-
кінчення погашення 10.08.2013 року.

Наголошуємо, що термін погашення іменних, цільових, бездоку-
ментарних облігацій, емітованих Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «УКРГАЗ» закінчився! Всі власники облігацій, що не пере-
рахували зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у 

цінних паперах Емітента облігації та не звернулися до Емітента за під-
писанням актів прийому-передачі відповідних приміщень у термін за-
значений у Проспекті емісії, повинні пред’явити до погашення обліга-
ції ТОВ «УКРГАЗ» та отримати номінальну вартість облігацій протягом 
3-х місяців з дати зарахування даних облігацій на рахунок у цінних па-
перах Емітента. 

Погашення облігацій здійснюється за адресою фактичного місцез-
находження підприємства: 08135, Україна, Київська область, Бучан-
ський (Києво-Святошинський) район, вул. Валерія Лобановського, бу-
динок 21, корпус 1, приміщення 25.

Шановні власники 
іменних, цільових, 

бездокументарних облігацій 
підприємства, емітованих 

Товариством з обмеженою 
відповідальністю «УКРГАЗ»  

серії «С» і «D» !
Доводимо до вашого відома, що згідно проспекту емісії ТОВ «УК-

РГАЗ», затвердженому Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку, надрукованому у виданні «бюлетень Цінні папери Укра-
їни» від 22 жовтня 2007 року №239-240 (2169-2170), пунктом 3.10 
пп.(а) передбачено термін погашення іменних, цільових, бездокумен-
тарних облігацій підприємства. «Серія «С» — дата початку погашення 
01.12.2009 року, дата закінчення погашення 01.06.2010 року. 

Серія «D» — дата початку погашення 01.12.2009 року, дата закін-
чення погашення 01.06.2010 року. 

Але не раніше здачі відповідних будинків в експлуатацію. 
При погашенні облігацій Покупець повинен перерахування всі облі-

гації Емітенту з особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емі-
тента в депозитарії «МФС» в термін погашення облігацій.

г.) Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій до 
погашення.

У разі, якщо власник облігацій протягом строку погашення не пере-
рахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого ра-
хунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, то пога-
шення облігацій здійснюється протягом одного місяця з дати закін-
чення погашення облігацій, після особистого звернення власника об-
лігацій до Емітента. 

В разі недотримання даного строку, відшкодовується номінальна 
вартість облігацій протягом 3-х місяців з дати пред’явлення облігацій 
до погашення.»

Таким чином термін закінчення погашення облігацій серії «С», ло-
тів, що посвідчують відповідні об’єкти будівництва, закінчився через 6 
місяців після здачі будинків в експлуатацію, а саме:

Житловий будинок (Валерія Лобановського,17) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 11.06.2013 року, дата за-
кінчення погашення 10.12.2013 року.

Термін закінчення погашення облігацій серії «D», лотів, що посвід-
чують відповідні об’єкти будівництва, закінчився через 6 місяців після 
здачі будинків в експлуатацію, а саме:

Житловий будинок (Валерія Лобановського,18) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 02.06.2011 року, дата за-
кінчення погашення 01.12.2011 року.

Наголошуємо, що термін погашення іменних, цільових, бездоку-
ментарних облігацій, емітованих Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «УКРГАЗ» закінчився! Всі власники облігацій, що не пере-
рахували зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у 
цінних паперах Емітента облігації та не звернулися до Емітента за під-
писанням актів прийому-передачі відповідних приміщень у термін за-
значений у Проспекті емісії, повинні пред’явити до погашення обліга-
ції ТОВ «УКРГАЗ» та отримати номінальну вартість облігацій протягом 
3-х місяців з дати зарахування даних облігацій на рахунок у цінних па-
перах Емітента. 

Погашення облігацій здійснюється за адресою фактичного місцез-
находження підприємства: 08135, Україна, Київська область, Бучан-
ський (Києво-Святошинський) район, вул. Валерія Лобановського, бу-
динок 21, корпус 1, приміщення 25.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Великоновосілківського районного суду Донецької 

області знаходиться кримінальне провадження № 220/40/21 відносно 
Гуриненка Олега Григоровича, 30.03.1969 р.н. обвинуваченого у вчине-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Гуриненко Олег Григорович зареєстрований та про-
живає за адресою: Зелений Гай, вул. Першотравнева, буд. 23. Велико-
новосілківський район, Донецька область.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Великоновосілків-
ський районний суд  Донецької області викликає Гуриненка Олега Гри-
горовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26.04.2021 р. 
о 14-30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Вели-
коновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул.Фонтанна, 21.  
Суддя Фисун Л. С. В разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення  вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого. 

09.04.2021 Національний банк України прийняв рішення 
про виключення з Державного реєстру фінансових установ 

ТДВ «СК «АКС КЕПІТАЛ» 
(код ЄДРПОУ 42676553) на підставі заяви ТДВ «СК «АКС КЕПІТАЛ», 
а також про виключення з Державного реєстру страхових та пере-

страхових брокерів ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛОНДОН МАРІН ІНШУРЕНС 
СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» на підставі заяви ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛОНДОН 

МАРІН ІНШУРЕНС СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД».

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, ви-
кликається о 10:00 годині 26 квітня 2021 року до до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання у проваджен-
ні №1-кп/628/134/21 справа №628/165/17. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Шиховцова А. О.

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи — Сидоренко Олександр Володимирович,  
27.07.1970 р. народження, останнє місце проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд кримінального провадження №592/9802/18 провадження 1кп/592/566/20 щодо Сидоренка Олександра Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України щодо якого ухвалою слідчого судді За-
річного районного суду м. Суми від 06.07.2018р надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми о 09.00 год. 28.04.2021 року, який 
знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12 зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04.

Головуючий суддя І. М. Фоменко, суддя Г. Ю. Корольова, суддя І. Г. Бичков
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Укргiдрометцентр

Провідні економіки світу відповідальні  
за знищення тропічних лісів

ДОВКІЛЛЯ. Євросоюз — 
один з найбільших у світі імпор
терів товарів, що спричинюють 
вирубування тропічних лісів і 
пов’язаних із цим викидів. Про 
це йдеться в нещодавно опри
людненому звіті Всесвітнього 
фонду дикої природи (WWF).

У висновках звіту зазначе
но, що 2017 року — це остан
ній період, за який зібрано від
повідні дані, — Євросоюз був 
відповідальним за  16% виру
баних лісів (це пов’язано з між
народною торгівлею), що ста
новило 203 тисячі гектарів, і за 
116 мільйонів тонн викидів вуг
лецю. ЄС випередив Китай — 
24%, але залишив позаду Ін
дію — 9%, США — 7% та Япо
нію — 5%. 

2005—2017 років соя, паль
мова олія та яловичина були 
основними товарами, виробни
цтво яких напряму пов’язане з 
вирубуванням лісів і які активно 
імпортували розвинені економі
ки світу. За ними йдуть товари з 
деревини, какао та кава. 

Економіка ЄС базується на 
галузях,  пов’язаних з виру
буванням лісів. 2017 року Єв
росоюз став другим спожива
чем пальмової олії з Індонезії 
після Індії, третім — бразиль
ської сої після Китаю та Бра

зилії, першим — аргентин
ської сої й какао із Західної 
Африки. Цікаво, що протягом 
цього періо ду провідні країни 
ЄС: Німеччина, Італія, Іспанія, 
Велика Британія, Нідерланди, 
Франція, Бельгія та Польща — 
були відповідальними за 80% 
вирубаних лісів і в самому Єв
росоюзі.

«Вирубування лісів та втру
чання в екосистему змінюють 
клімат планети, збіднюють біо

різноманіття, знищують при
родне середовище мешкан
ня тварин та птахів і загрожу
ють нашому здоров’ю», — за
явила під час представлення 
звіту старша співробітниця з 
питань лісового господарства 
Європейського політичного бю
ро WWF та одна зі співавторок 
звіту Анке ШульмейстерОль
денхоув. За її словами, ЄС ни
ні — частина проблеми, але за 
умови ухвалення правильного 

законодавства він може стати 
частиною її розв’язання.

WWF закликає Брюссель 
ухвалити законодавство, яке 
гарантуватиме, що продукцію 
й товари, які сприяють вирубу
ванню лісів, не імпортуватимуть 
у ЄС. Закон має забезпечити 
дотримання прав людини, за
провадити обов’язкові вимоги 
для бізнесу та фінансового сек
тору, забезпечити прозорість 
ланцюга товарних поставок.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Французи зробили 
новий підводний човен 
із двох старих 

ДИВА ТЕХНІКИ. Атомний підводний човен Perle, який торік 
було пошкоджено внаслідок пожежі на суднобудівному заво
ді в Тулоні, врятували від відправлення на металобрухт. Про 
це повідомляє міністерство оборони Франції. Передню части
ну 73метрового човна було повністю пошкоджено, і її довело
ся відрізати. 

Проте один із сестринських човнів Perle Saphir, який було ви
ведено з експлуатації 2019 року, саме чекав на демонтаж. Пе
редня частина Saphir була структурно надійною. Тому фран
цузькі конструктори вирішили, що її можна поєднати із за
дньою частиною Perle, зробивши цілком боєздатний підводний 
човен. 

Згідно з повідомленням агентства AFP, на початку квітня 
човни розрізали і поставили на спеціальні опори на суднобу
дівному заводі міста Шербург. Тепер передню частину човна 
Saphir  та  задню — Perle ретельно вирівняють і підженуть одна 
до одної, а потім зварять в одне ціле. Зварювальні роботи за
вершать найближчими місяцями.

Відроджений підводний човен, який все ще називатимуть 
Perle, буде майже на 1,5 метра довшим, ніж попередники. До
даткова довжина утвориться через зону стику. У цій зоні бу
дуть додаткові житлові каюти для екіпажу, який налічуватиме 
70 осіб.

У Бразилії рівень смертності перевищив 
рівень народжуваності

ПАНДЕМІЯ. Друге за чи
сельністю населення місто 
Бразилії РіодеЖанейро заре
єструвало у березні понад 36 
тисяч смертей, що на 16% біль
ше, ніж 32 тисячі новонародже
них за цей місяць, повідомляє 
національний цивільний реєстр 
країни. Ця тенденція просте
жується щонайменше у деся
ти інших бразильських містах, 
у яких населення становить по
над пів мільйона людей і рівень 
смертності теж перевищує рі
вень народжуваності. Великі 
міста країни дуже постражда
ли від останньої хвилі захворю
ваності на COVID19. Вона ста
ла найбільш смертельною че
рез поширення нового штаму 
вірусу, який вважають більш 
заразними, а також тому, що 
чимало бразильців ігнорують 
норми соціального дистанцію
вання. 

Згідно зі статистичними да
ними університету Джона Гоп
кінса, за минулий місяць вна
слідок коронавірусної хвороби 

у Бразилії померло 77,5 тися
чі людей, діагностовано неду
гу в понад 2 мільйонів. За дани
ми державних органів охорони 
здоров’я, в усіх, крім трьох із 27 
штатів країни,  рівень заповне
ності лікарняних ліжок у відді
леннях інтенсивної терапії ста
новить понад 80%.

Вакцинаційна кампанія у Бра
зилії розгортається повільно. На 
це впливають внутрішні політичні 
суперечки і труднощі із придбан
ням вакцин. За даними міністер
ства охорони здоров’я країни, на 
сьогодні лише 6,3 мільйона лю
дей — близько 3% населення — 
повністю вакциновано. 

Президент Джаїр Болсона
ро звернувся нещодавно до 
Росії із проханням можливос
ті угоди про придбання вакци
ни Sputnik V. Але критики заки
дають йому, що він уже програв 
на багатьох фронтах битви про
ти коронавірусу. Він  неоднора
зово применшував небезпеку 
COVID19, який називав неве
личким грипом, і наполягав, що 
економічне здоров’я країни має 
бути пріоритетним, якщо йдеть
ся про введення локдауну. У пу
блічних заявах минулого тижня 
Болсонаро пообіцяв ніколи не 
вводити загальнонаціональний 
локдаун для стримування коро
навірусу, попри заклики ООН 
та бразильських медиків. Він 
не висловив великого занепо
коєння через тривожну статис
тику смертей у країні у зв’язку з 
пандемією. 

«Ми всі несемо відповідаль
ність за те, що відбувається. Яка 
країна не бачила смертей? На 
жаль, люди вмирають скрізь», 
— сказав Болсонаро. 

Як польські інспектори «ігуану» рятували
ПЕРЕПОЛОХ. Коли праців

ники служби захисту тварин 
польського міста Краків прибу
ли на виклик до одного з жит
лових будинків, вони очікували, 
що їм доведеться знімати з де
рева невідому рептилію. При
наймні громадянка, яка подзво
нила у службу, повідомила, що 
істота на гілляці дерева під ві

кнами будинку схожа на ігуа
ну: «Люди не відчиняють вікон, 
бо бояться, що вона заповзе до 
їхніх осель». Про цей інцидент 
йдеться у Facebook на сторін
ці служби захисту тварин Кра
кова.

Інспектори розуміли, що 
жінка помиляється, адже така 
теплолюбна рептилія, як ігуа

на, навряд чи могла б спокій
нісінько повзати на дереві у 
прохолодну весняну погоду. 
Проте припускали, що її мо
гли викинути на вулицю. Тому 
негайно виїхали на виклик. 
Яким же було їхнє здивуван
ня, коли у гіллі знайшли… ве
ликий круасан, що його, ймо
вірно, хтось викинув з вікна 

будинку, щоб підгодувати 
пташок. 

У службі захисту тварин за
явили, що не гніваються, бо до
велося виїхати на такий див
ний виклик.  «Коли йдеться про 
життя та безпеку тварин, не за
вадить бути дуже обережним 
та уважним», — йдеться у пові
домленні служби. 

Рівень смертності піднявся і через ігнорування норм 
соціального дистанціювання

Ухвалення правильного законодавства  може стати частиною  розв’язання проблеми 
знищення тропічних лісів

Передню частину човна та задню зварять в одне ціле
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