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Президент про протистояння імперським амбіціям 
країни-окупанта й міжнародну реакцію на зазіхання  
на територіальну цілісність України 

Попереду — аудит 
технічного регулювання 

ПРОМИСЛОВИЙ БЕЗВІЗ. Україна має високий ступінь імпле-
ментації внутрішнього законодавства до європейського. Про це 
йдеться в офіційному звіті першої попередньої оціночної місії ЄС, 
який став зеленим світлом до подальших важливих етапів реа-
лізації угоди АСАА — промислового безвізу. Адже чи не впер-
ше відбулася комплексна оцінка всіх документів, необхідних для 
укладання цієї омріяної угоди. 

Було оцінено рівень транспозиції кожного з 80 нормативних ак-
тів ЄС, імплементація яких буде потрібною для укладання такого 
безвізу. Щодо 67 документів експерти дійшли висновку, що зако-
нодавчі акти ЄС належно транспоновані. Ще щодо 13 документів 
робота триває, повідомляє пресслужба Мінекономіки. Щодо шес-
ти з них було надано проєкти відповідних нормативних актів ЄС.

Експерти дійшли висновку, що національна інфраструктура 
якості працює на основі норм і принципів ЄС. Цей висновок від-
криває наступний етап в узгодженому плані дій укладання уго-
ди — оцінки роботи інституцій. Тож найближчими тижнями розпо-
чнеться комплексний аудит роботи всіх інституцій у галузі техніч-
ного регулювання.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

1 млрд дол. 
запропонували 15 потенційних 

інвесторів для UkraineInvest за законом 
про державну підтримку інвестпроєктів 

зі значними інвестиціями

«Україна робить усе, 
щоб захистити права 

скривджених і повернути 
півострів. Ось чому ми 

започаткували 
#КримськаПлатформа».

Уряд прагне оновити 
ключові напрями 
діяльності

КАДРОВА ПОЛІТИКА. Верховна Рада відправила у відставку 
керівників Мінінфраструктури, Мінекономіки та МОЗ
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Престижний конкурс 
International Science Project 
Olympiad, який відбувся в 
Туреччині, виявив таланти 
юних українців  

ЗНАЙ НАШИХ!

ЦИТАТА ДНЯ

Щасливий дім той, де багато дітей
ВАРТО ЗНАТИ. «Урядовий кур’єр» продовжує знайомити читачів із відповідями фахівців 
Мінсоцполітики на запитання щодо прав українців, які потребують соціальної підтримки

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Родина — це найдорож-
чі люди, які нас оточують. 

І коли їх багато, це справжнє 
щастя. Та, ніде правди діти, у 
часи коронавірусу й непростої 

економічної ситуації в краї-
ні чимало українців замислю-
ються над тим, чи варто наро-
джувати, особливо коли в ро-
дині вже є одна або дві дити-
ни. Адже щоб виховати й ви-
ростити малюка, потрібно чи-
мало зусиль і коштів. А як-

що родина багатодітна, витра-
ти зростають у рази: здорова 
їжа, одяг, іграшки та книж-
ки, дитсадки, школи та ви-
ші. І батьківська платня, най-
частіше, не в змозі покрити 
всі витрати й нагальні потре-
би дітей.  І все-таки чимало з 

нас переконані, що сини і до-
чки — найдорожчий скарб. А 
отже, за даними Єдиного об-
ліку багатодітних сімей, в 
Україні обліковується понад 
300 тисяч багатодітних ро-
дин, у яких виховується по-
над один мільйон дітей.  І дер-

жава прагне не полишати їх 
наодинці з труднощами. Адже 
одним із важливих напрямів 
соціальної політики, яку про-
вадить профільне міністер-
ство, є саме підтримка й 
захист вразливих кате-
горій населення. 4

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної цільової екологічної 
програми матеріально-технічного переоснащення 
національної гідрометеорологічної служби  
на 2022—2024 роки»
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про звільнення очільника Міністерства охорони здоров’я 
Максима Степанова. Парламентарії його підтримали
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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Боротьба за деокупацію триває
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ. 
Анімований фотопроєкт «Вкра-
дений Крим» Фатіми Османо-
вої та Ельдара Халіла з нагоди  
77-х роковин депортації представ-
ників кримськотатарського наро-
ду відкрито вчора у вітчизняному 
МЗС. Експозиція органічно поєд-
нала одразу два мистецькі про-
єкти, які висвітлюють різну істо-
рію Криму — до та після депорта-
ції 1944 року, розповідає про куль-
турне життя кримськотатарського 
народу до подій депортації за ма-
теріалами із сімейних архівів.

Представлено і твори з крим-
ського циклу українського мит-
ця Юрія Химича «Кримські ста-
рожитності», присвячені Криму 
1950—1983 років. У кримських 
пейзажах художника з багать-
ма кримськотатарськими симво-
лами не можна не побачити біль 
вигнання та втрати народом рід-
ної землі.

Боротьба за деокупацію пів-
острова триває на всіх рівнях. 
Від великої політики, де ство-
рюють «Кримську платформу», 
і завершуючи мистецькими ак-
ціями, культурною дипломатією. 
Кожен іноземний гість, який від-
відуватиме МЗС — міністри, го-
лови парламентів, глави урядів, 
— бачитиме цю виставку. Це жи-
ве й дуже сильне мистецьке на-
гадування про ту справу, яка 
об’єднує багато країн: захист 
кримськотатарського народу та 
деокупація Криму, повідом ляє 
пресслужба зовнішньополітич-
ного відомства.

«Міністерство закордонних 
справ тримає кримську пробле-
матику дуже високо на поряд-
ку денному, і ми ніколи не зупи-
нимося. Аж допоки Крим не бу-
де повернуто і там не запанує 
міжетнічна злагода, а всі народи 
зможуть жити в мирі та процві-

танні. З нами тут представники 
церков, які також відіграють ду-
же важливу роль у досягненні ці-
єї мети. Я впевнений, що нам це 

обов’язково вдасться», — наго-
лосив міністр закордонних справ 
Дмитро Кулеба під час відкриття 
виставки.  

Кому нарахують житлову субсидію
МЕНШЕ БЮРОКРАТІЇ. Змінилися критерії для отримання такої допомоги від держави 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Щоб кошти державного бю
джету використовувати 

ефективно й адресна допомо
га надходила саме тим громадя
нам, які її потребують, уточне
но критерії призначення жит
лових субсидій. Про це під час 
брифінгу поінформував заступ
ник міністра соціальної політи
ки Віталій Музиченко. Він одра
зу зауважив, що кількість тих, 
хто зловживає цією державною 
підтримкою, коливається в ме
жах 2—3%, тож більшості отри
мувачів субсидій зміни не стосу
ватимуться. Для них умови при
значення субсидій спростять
ся. Щоправда, доведеться дещо 
зробити.

Багаті чи бідні
У квітні цього року уряд пере

глянув окремі критерії надан
ня субсидій. І з 1 травня внесено 
зміни до відповідної програми. 

«Уточнено вимоги матеріаль
ного та майнового характеру під 
час призначення субсидій. Зо
крема переглянуто порядок вра
хування окремих видатків гро
мадян, які одномоментно сяга
ють суми від 50 тисяч гривень. 
Ідеться про купівлю робіт, то
варів, послуг (будьяких, крім 
оплати комунальних, медичних, 
навчання), здійснення внесків до 
статутних капіталів організацій, 
купівлю корпоративних прав, 
нерухомого чи рухомого майна, 
банківських металів, операцій з 
купівлі іноземної валюти тощо. 
Адже це нонсенс, коли людина 
претендує на отримання субси
дії в сумі кількох тисяч гривень 
і водночас купує за раз валюту 
на мільйон гривень, недешеві ав
то, трактори, кладе депозити на 
сотні тисяч гривень, надає на та

кі самі суми благодійну допомо
гу різним організаціям», — каже 
Віталій Музиченко.

Відтепер людина не отримає 
субсидії, якщо має не лише авто, 
новіше, ніж п’ять років, але як
що й у члена домогосподарства є 
два і більше авто, вік яких стано
вить менше 15 років. 

«Принципове положення но
вих правил призначення суб
сидій — завершення процесу їх 
монетизації, який розпочався 
2019 року. Минулого опалюваль
ного періоду субсидії надава
ли у грошовій формі, але двома 
різними механізмами: готівко
ві виплати, які отримували май
же 95% одержувачів; безготівко
ві виплати (це решта 5%, або 160 
тисяч домогосподарств) шляхом 
зарахування коштів на рахунок 
Ощадбанку, який проводив роз
рахунки з підприємствами. 

З 1 травня цього року цей пе
рехідний процес завершився, і 
всі субсидії виплачуватимуть 

громадянам тільки в готівко
вій формі. Громадяни оператив
но управлятимуть цими кошта
ми і після оплати житловоко
мунальних послуг їх залишком 
зможуть розпоряджатися одра
зу в той місяць, за який отрима
ли допомогу, а не чекати наступ
ного опалювального періоду. 

Майже третина домогоспо
дарств має заощадження за ра
хунок економного споживання 
ресурсів. Бо коли оплата здій
снюється живими грошима, то 
виникає зацікавленість заоща
джувати», — зауважує заступ
ник міністра. 

Віталій Музиченко підкрес
лив, що громадяни, які користу
валися безготівковою субсиді
єю минулого опалювального се
зону, до грудня цього року змо
жуть отримати відповідні ко
шти. Зокрема користувачам, які 
мають відкриті рахунки в Ощад
банку, вже зараз зарахують ці 
кошти. Тим, у кого немає рахун

ків, потрібно буде їх відкрити, і 
вони зможуть отримати заоща
джені протягом минулого опа
лювального сезону кошти субси
дій для їх використання на влас
ні потреби.

Заступник міністра анонсу
вав, яких змін ще слід очікува
ти. За його словами, міністерство 
розробило проєкт постанови про 
неврахування з 1 травня під час 
призначення субсидій доходів 
від розміщення депозитів, а та
кож збільшення граничної суми 
депозиту до 100 тисяч гривень. 

Перепризначать 
майже 
автоматично

Минулого опалювального се
зону субсидії автоматично пере
призначали, але щоб переофор
мити їх на наступний опалю
вальний період, треба подати за
яву і декларацію. 

«Затверджені міністерством 
форми документів доведено те
риторіальним громадам і ор
ганам соцзахисту. Є вони й на 
сайті міністерства. Заяви та де
кларації приймають із 14 трав
ня. Можливості подачі доку
ментів повністю диверсифіко
вано. Звернутися по оформлен
ня субсидії можна: через упо
вноважених осіб тергромад (зо
крема старостат) і відповідні 
структурні підрозділи громад,  
ЦНАПи; структурні підрозділи 
з питань соцзахисту населення 
райдержадміністрацій, виконав
чих органів міських рад; запо
внені та підписані бланки мож
на надіслати поштою на адресу 
органу соцзахисту; через елек
тронний сервіс, який розміщено 
на офіційному вебсайті Мінсоц
політики.

Не треба створювати масових 
скупчень, адже субсидію особам, 

які звернулися по її призначен
ня у будьякий місяць із трав
ня до вересня 2021 року (протя
гом п’яти місяців), буде нарахова
но, починаючи із травня 2021го і 
до кінця наступного опалюваль
ного періоду, тобто до 30 квітня 
2022го», — запевнив Віталій Му
зиченко.

Щодо справ, які раніше роз
глядали не органи соцзахисту, а 
спецкомісії, заступник міністра 
каже, що з 3 мільйонів одержу
вачів субсидій минулого опалю
вального періоду мільйон суб
сидіантів отримали допомогу на 
підставі рішень комісій. В окре
мих регіонах кількість таких рі
шень сягала 55% загальної кіль
кості призначених субсидій. 
Найбільша кількість у структу
рі ухвалених рішень — призна
чення субсидій на понаднормо
ву площу. Друга за масштабами 
— призначення субсидій з ура
хуванням членів домогосподар
ства, яких зареєстровано в ньо
му, але які там не проживають, 
а живуть в іншому місці через 
працевлаштування, навчання, 
лікування тощо. Третя — при
значення субсидій на розділені 
особові рахунки, тобто коли в од
ному домогосподарстві за однією 
адресою проживає більш як од
на родина, і кошти за комуналь
ні послуги сплачуються на різні 
особові рахунки.  

«Таких випадків загалом 98%. 
Усе вже документально під
тверджено, тож субсидію цьо
го року призначать автоматич
но без розгляду на комісії, а без
посередньо органом соцзахис
ту. Це скоротить термін опра
цювання документів фактично 
утричі. І не треба буде їхати в 
райцентр, який нині, після адмі
ністративнотериторіальної ре
форми, може бути за 100 кіло
метрів», — резюмував Віталій 
Музиченко. 

Принципове положення нових правил призначення субсидій — 
завершення процесу їх монетизації

Уряд прагне оновити 
ключові напрями 
діяльності

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

КАДРОВА ПОЛІТИКА. Верховна Рада на позачергово-
му засіданні задовольнила заяву про відставку за влас-
ним бажанням міністра інфраструктури Владислава Кри-
клія. Таку позицію підтвердили 284 народні депутати піс-
ля доволі оптимістичного звіту вже колишнього очільни-
ка цього відомства. Профільний комітет парламенту під-
тримав таке рішення. Тож Голова Верховної Ради Дмитро 
Разумков побажав колишньому урядовцеві успіхів у май-
бутній роботі. Звільнений міністр очолював відомство з 29 
серпня 2019 року.

Наступним питанням парламентарії розглянули анало-
гічну заяву міністра розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства Ігоря Петрашка, хоч профільний ко-
мітет парламенту й не підтримав позицію урядовця. Він 
також виступив із трибуни Верховної Ради, окресливши 
позитивні моменти свого керівництва одним із ключових 
міністерств. Готовими «правильно голосувати», як влуч-
но зауважив Дмитро Разумков, виявилися 280 народних 
обранців, задовольнивши заяву про звільнення пана Пе-
трашка. 

А ось відставку міністра охорони здоров’я Максима Сте-
панова представляв особисто глава уряду Денис Шми-
галь, на думку якого, глава МОЗ не впорався з кампані-
єю вакцинації проти коронавірусної хвороби. Попри гучні 
виправдовування, емоційні меседжі, запевнення у забез-
печенні вакцинами, аргументовані, здавалося б, відповіді 
на слушні запитання із зали, подання Прем’єра підтрима-
ли 292 народні депутати.

По фракціях голоси розподілилися так: «Слуга народу» 
— 203, ОПЗЖ і «Батьківщина» — 0, «ЄС» — 25, «За май-
бутнє» — 15, «Голос» — 18, «Довіра» — 15, позафракцій-
ні депутати дали шість голосів.  

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне 
Джапарова й лідер кримськотатарського народу Мустафа 
Джемілєв завжди стоять на захисті інтересів корінного 
народу окупованого Росією півострова 
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Українські юні винахідники — учні Малої 
академії наук завжди гідно представляють 
власні наукові розробки на престижній International 
Science Project Olympiad, яку щодва роки проводять 
у Туреччині. І цей рік не став винятком. Щоправда, 
оскільки всесвітня пандемія коронавірусу досі не 
згасла, розумники й розумниці захищали проєкти 
перед кваліфікованими експертами онлайн. 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Конкурс об’єднує майже 30 
країн-учасниць, які пред-

ставляють сотню проєктів. І в та-
кій високій конкуренції одразу 
дві нагороди — золоту і срібну — 
здобули вихованки Національно-
го технічного університету Укра-
їни «Київський політехнічний ін-
ститут імені Ігоря Сікорського». 
Тож заклад не втомлюється під-
тримувати свій авторитет одного 
з найкращих технічних універси-
тетів Європи.

Електроенергія  
від гілок дерев

Винахід учениці Політехніч-
ного ліцею НТУУ «КПІ» Олени 
Коваленко приніс їй «золото» на 
олімпіаді. Дівчина винайшла еко-
логічно безпечне джерело енер-
гії, яке перетворює коливання гі-
лок дерев на змінний електрич-
ний струм, і назвала його дерево-
генератором.

«УК» Олена Коваленко розпо-
віла, що цікавиться альтернатив-
ною енергетикою. «В Україні во-
на має великий потенціал. Я до-
сліджувала різні джерела аль-
тернативної енергетики — вітро-
генератори, сонячні батареї. Осо-
бливо детально фокусувалася на 
гідрохвильових генераторах, які 
перетворюють коливання хвиль 
на електроенергію. І замислила-
ся, як це можна імплементувати 
в ту місцевість, де немає виходу 
до моря. Тобто чому б не створи-
ти таку систему на гілках дерев, 
які завжди коливаються, і завдя-
ки цьому можна отримати елек-
троенергію», — пояснила вона 
суть ідеї.

Під науковим керівництвом за-
відувача навчально-наукової ла-
бораторії кріогенної техніки фі-
зично-математичного факульте-
ту НТУУ «КПІ» Олега Козлен-
ка Олена Коваленко працювала 
над своєю ідеєю три місяці. То-
рік за літо установку було зібра-
но, потім від конкурсу до конкур-
су в Україні її вдосконалювала, і 
на перемозі в олімпіаді вдоскона-
лення не завершиться. Винахід-
ниця заряджає від дерево-гене-
ратора свій мобільний телефон.

«Планую весь 11 клас доопра-
цьовувати прототип механізму, 
збільшувати його потужність і до-
водити до максимально професій-
ного вигляду. Тобто до такого, з 
якого можна робити повноцінний 
стартап, щоб була віддача й ко-
ристь від задуму. Нині дуже багато 
нових стартапів створили юні нау-
ковці, зокрема школярі й студенти.

Є багато можливостей для по-
шуку фінансування на різних 
бізнесконкурсах — наприклад, 
Sikorsky Challenge, де присут-
ні інвестори, які шукають серед 
проєктів цікавинки. А якщо на-
віть щось і не вийде, то краще ма-
ти досвід із провалом, ніж зовсім 
його не мати. У Сан-Франциско 
кажуть: «Якщо ви не мали фай-
лових стартапів, то навряд чи 
станете успішним у бізнесі й тех-
нологіях». Тож потрібно старати-
ся і тоді все вийде», — акцентує 
винахідниця. 

Дерево-генератори можна 
встановлювати на деревах у пар-
ках, лісах чи гірській місцевості, 
що має доступ до вітру. Для них, 
як і для вітрогенераторів, не тре-
ба вирубувати дерева. Комплекси 
з таких генераторів можуть дава-
ти енергію зокрема для освітлен-
ня доріг, кемпінгів тощо. 

Вітрогенератор 
дружній до птахів

Студентка Інституту приклад-
ного системного аналiзу НТУУ 
«КПІ» Єлизавета Столярчук за 
свій винахід на олімпіаді в Туреч-
чині отримала срібну медаль. А не-
задовго до цього на виставці науко-
во-технічних проєктів у Малайзії 
виборола «золото».

Над проєктом вона почала пра-
цювати з науковим керівником 
Олегом Козленком ще 2019 року, 
коли навчалася в Політехнічному 
ліцеї НТУУ «КПІ». 

«Якось на одному із сімейних 
відпочинків я зацікавилася, чо-
му вітрогенератори на територіях 
із сильними вітряними потоками 
працюють не цілодобово, а лише по 
6—8 годин. З допомогою виклада-
чів з’ясувала, що їх вимикають, бо 
коли швидкість вітру збільшуєть-
ся, на лопаті діє дуже великий тиск 

і вони можуть зламатися», — роз-
повіла «УК» винахідниця. 

Актуальність проєкту зумовле-
на тим, що великі території з висо-
ким вітровим потенціалом не вико-
ристовують для вітроелектростан-
цій. Мета проєкту — створення но-
вої конструкції вітрогенератора, 
що здатний ефективно працювати 
у широкому діапазоні швидкостей 
вітрових потоків у складних погод-
них умовах. 

«Від конкурсу до конкурсу ми 
постійно вдосконалюємо кон-
струкцію. Експерименти вже під-
твердили теоретичне підґрунтя 
роботи прототипу. Працюємо над 
розробленням технічної схеми са-
мого генератора, адже величезний 
конус в реальних умовах потріб-
но буде надійно закріпити на зем-
лі. Прототип ще не такий, аби йо-
го можна було встановити на даху 
будинку і випробувати на практи-
ці, бо в ньому нема під’єднання до 

генератора енергії. Тож є ще над 
чим працювати», — каже Єлиза-
вета Столярчук. 

На запитання «УК», що дає ви-
нахідникам участь в українських 
та закордонних конкурсах, відпові-
дає так: «Приємним бонусом учас-
ті в українських конкурсах часто 
стають подарунки від спонсорів за 
призові місця, наприклад флешки, 
павербанки, телефони. На міжна-
родних конкурсах такого немає. За 
кордоном часто паралельно про-
водять конкурс для своїх молодих 
науковців і окремо — міжнарод-
ний конкурс. Якщо перемагаємо, 
то отримуємо медалі та грамоти. А 
тим, хто навчається в тих країнах, 
можуть виплатити і гранти. Але 
для мене найголовніше від участі 
в конкурсах — це визнання. Якщо 
мій проєкт зацікавлює когось, то це 
потужний стимул. А ще іноді члени 
журі дають рекомендації, як поліп-
шити роботу».

«Якщо мій проєкт зацікавлює 
когось, то це потужний стимул» 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ. Талановиті учні й студенти гідно 
представляють Україну на міжнародній арені  

Швидкий старт Софії Іванової
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ВИЗНАННЯ. П’ять із десяти 
нагород на міжнародній науко-
вій олімпіаді в Туреччині виборо-
ли вихованці харківської школи. 
Друге «срібло» — в Івана Матю-
шенка, учня Харківського фізико-
математичного ліцею. Він ство-
рив багатошарове енергогене-
руюче теплоізоляційне покриття 
для зовнішніх огороджувальних 
конструкцій. «Бронзу» на конкур-
сі здобула школярка з Харкова 
Анна Плутахіна за апідиктор — 
пристрій для акустичного контр-
олю стану бджолиної сім’ї.

Крім медалей, українська  
команда здобула ще й три спе-
ціальні нагороди. Харківському 
студентові Іллі Демиденкові при-
суджено другий спецприз за роз-
роблення нової технології моде-
лювання, дослідження й оптимі-
зації складних хімічних систем. 
Третю спеціальну нагороду здо-
був Ігор Мічурін з Харківсько-
го національного університе-
ту ра діоелектроніки за навчаль-
ну програму для пошуку коренів 
многочленів на комплексній пло-
щині.

А «золото» виборола студент-
ка Харківського національно-
го університету радіоелектроні-
ки Софія Іванова. Вона придума-
ла систему швидкого підігріву га-

зового редуктора автомобільно-
го двигуна, що допомагає зеко-
номити паливо та зберегти до-
вкілля.

Здобутки 17-річної першо-
курсниці ХНУРЕ — вже кілька 
перемог на всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах, у яких 
почала брати участь ще школяр-
кою. Як зізнається сама Софій-
ка, ще з перших класів вона по-
любила математику, а потім при-
кипіла до фізики, що й визначи-
ло її вибір професії. І хрещеною 
мамою в цьому вважає свою 
вчительку фізики 144-ї гімназії 
Оксану Севастьян. Вона, помі-
тивши серйозне захоплення ді-

вчини та її пристрасть до науко-
вих досліджень, відвела Софію 
до наукового керівника — до-
цента Харківського автодорож-
нього університету Миколи Ми-
халєвича, який і ввів тодішню 
дев’ятикласницю у світ науки, 
відчинивши двері МАН. Спіль-
ними зусиллями і з підтримкою 
батьків, усієї родини, вони визна-
чили тему дослідження, перечи-
тавши інтернет, і зупинилися на 
системі підігріву газового редук-
тора.

«Переглянувши всі можли-
ві джерела, ми здивувалися, що 
всерйоз цією проблемою ніхто 
не займався. А суть у тому, що 

в машин, які їздять на газі, осо-
бливо взимку виникає пробле-
ма із запуском двигуна, бо па-
дає тиск. Їх обладнано спеціаль-
ним пристроєм — редуктором, 
який потрібен, щоб газ підігрі-
вався. Після цього паливо потра-
пляє у двигун. Без цього газ не 
може спалахувати. Отож водіям 
доводиться заводити машину на 
бензині й тривалий час розігріва-
ти двигун. Через це втрачають-
ся час, гроші і, якщо дивитися на 
проблему у глобальному масш-
табі, завдає непоправної шкоди 
довкіллю, планеті. Адже продук-
ти згоряння бензину токсичні», 
— розповідає Софія.

За словами юної винахідниці, 
на дослідження пішло чотири ро-
ки. Пробували десятки варіантів: 
утепляли редуктор, експеримен-
тували з термосом, але ці спро-
би в перший рік не дали бажано-
го результату. 

«Однак пізніше ми придума-
ли спеціальну коробку, яку роз-
друкували на 3D-принтері. У неї 
встановили термостат власної 
конструкції, який спрацьовував 
за 40°. Аналогів таких термоста-
тів, до речі, не було у світі, бо всі 
їх розраховано на +80. Довго ме-
тикували, як наповнювач пробу-
вали віск, спирт і врешті досягли 
бажаного результату, замінивши 
його на звичайний вазелін», — 
захоплено пояснює дівчина. Во-

на зазначає, що сконструйова-
не з допомогою наставника об-
ладнання дуже просте: і під час 
встановлення, яке водій може 
виконати сам, і в експлуатації. 
Його собівартість — до 1000 гри-
вень. Щоденна ж економія авто-
мобіліста очікується не менш як 
6 гривень на день.

«Моя робота спрямована на 
економію дорогого та шкідливо-
го палива. Вона призначена для 
автомобілів, що працюють на га-
зовому паливі, а таких в Украї-
ні близько 3 мільйонів. Система 
передпускового підігріву газово-
го редуктора «Швидкий старт» 
зберігає не лише гроші, а й на-
вколишнє середовище. 

Коли ми почали оцінювати по-
тенціал майбутньої роботи, ме-
не дуже турбували екологічні ас-
пекти. Надаю великого значен-
ня сучасному екологічному ста-
ну планети, стежу за подіями, 
пов’язаними із глобальним поте-
плінням. Сподіваюся, що в май-
бутньому люди в Україні та світі 
будуть більш свідомо ставитися 
до стану довкілля. 

Мрію, що мій проєкт мотиву-
ватиме людей до поліпшення 
стану навколишнього середови-
ща відчуттям власної причетнос-
ті до доброї справи, що зумовле-
не використанням чистого пали-
ва у менших кількостях», — роз-
повідає винахідниця. 

Софія, звісно, шкодує, що ка-
рантин завадив її поїздці до Ту-
реччини. Проте розповідає, що і 
в режимі онлайн олімпіада про-
йшла дуже насичено, змістовно, 
не втратила духу змагальності й 
емоцій, які супроводжують будь-
які змагання. 

«Усі учасники олімпіади з 
України захистилися добре. Ми 
представили свої постери, спіл-
кувалися з журі англійською мо-
вою. У підсумку я посіла перше 
місце і отримала «золото», — 
розповідає студентка. 

Одна з найзаповітніших Софі-
їних мрій — випробування роз-
робки на реальному автомобілі, 
а потім, через рік випробувань, 
— запуск «Швидкого старту» в 
серійне виробництво. Винахідни-
ця вірить, що так і буде, бо систе-
ма обов’язково зацікавить не ли-
ше автомобілістів, а й виробни-
ків обладнання.

Поки що серед повсякден-
них турбот студентки — оволо-
діння премудростями програму-
вання. Але щоб не втрачати час 
у реалізації особистого потенціа-
лу, Софія активно працює у гро-
мадській організації з просуван-
ня ІТ. Її дописи, серйозні аналі-
тичні матеріали можна прочита-
ти на кількох сайтах і в соціаль-
них мережах. Їй до снаги не ли-
ше фізика, наукові дослідження, 
а й журналістика.

Вихованки НТУ КПІ Олена Коваленко і Єлизавета Столярчук лише розпочинають свій шлях у великій науці  

Софія Іванова часто спілкується зі своєю вчителькою фізики
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Щасливий дім той,  
де багато дітей

(Закінчення.  
Початок на стор.1)

Тож фахівців Міністер-
ства соціальної політики 
надали чіткі відповіді на 
запитання щодо держав-
ної підтримки таких ро-
дин.

Яка сім’я вважається 
багатодітною і який 
розмір допомоги  
на дітей? 

Передусім варто знати, 
що багатодітна сім’я — це 
родина, в якій подружжя 
(чоловік і жінка) перебуває 
в зареєстрованому шлю-
бі, разом проживає та ви-
ховує трьох і більше дітей. 
Або один батько чи мати, 
який (яка) проживає разом 
із трьома і більше дітьми та 
самостійно їх виховує, по-
відомляє пресслужба Мін-
соцполітики. 

Також до складу бага-
тодітної сім’ї  належать 
діти, які навчаються за 
денною або дуальною (вид 
освіти, при якій поєдну-
ється навчання в закла-
дах освіти з навчанням 
на робочих місцях на під-
приємствах, в установах і 
організаціях для набуття 
певної кваліфікації) фор-
мою здобуття освіти у за-
кладах загальної серед-
ньої, професійної (профе-
сійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої осві-
ти, — до закінчення на-
вчання в закладах освіти, 
але не довше ніж до досяг-
нення ними 23 років.

Батькам і дітям із багато-
дітних сімей видають відпо-
відні посвідчення. 

Розмір державної допо-
моги становить 1,7 тися-
чі гривень на дитину на мі-
сяць.

Кому надається 
допомога на дітей,  
які виховуються  
в багатодітних 
сім’ях?

Фахівці Мінсоцполіти-
ки звертають увагу на те, 
що таку допомогу призна-
чають одному з батьків ди-
тини, які постійно прожи-
вають разом з нею. Отри-
мати такий вид допомо-
ги можуть не лише грома-
дяни України, а й інозем-
ці та особи без громадян-
ства, які постійно прожи-
вають на території нашої 
держави.

Які умови 
призначення такої 
допомоги  
і на який період  
її нараховують?

Державна допомога на 
дітей, які виховуються у 
багатодітних сім’ях, при-
значається на третю і кож-
ну наступну дитину з мі-
сяця, в якому було подано 
заяву з усіма необхідними 
документами, та виплачу-
ється щомісяця по місяць 
досягнення дитиною 6-річ-
ного віку включно.

У яких випадках може 
бути припинено 
виплату такої 
допомоги?

Також дорослим не слід 
забувати, що виплата до-
помоги на дітей, які вихову-
ються у багатодітних сім’ях, 
припиняється, якщо:

—  її отримувача було 
позбавлено батьківських 
прав; 

— отримувач допомо-
ги використовував її не за 
призначенням або не забез-
печив належних умов для 
повноцінного утримання й 
виховання дитини;

— в отримувача допомоги 
відібрали дітей без позбав-
лення його батьківських 
прав;

— дитину було влашто-
вано на повне державне 
утримання;

— дитину було влашто-
вано на цілодобове перебу-
вання (від чотирьох ночі-
вель на тиждень) до інтер-
нату (пансіону), закладу за-
гальної середньої освіти (за 
винятком спеціальних за-
кладів освіти, закладів осві-
ти III ступеня, ліцеїв, що 
забезпечують здобуття ви-
ключно профільної серед-
ньої освіти, та випадків, ко-
ли батьки сплачують повну 
вартість утримання дитини 
в закладі);

— отримувач допомоги 
перебуває в місцях позбав-
лення волі за рішенням су-
ду;

— родина втратила ста-
тус багатодітної сім’ї;

— отримувач допомоги 
подав заяву про припинен-
ня виплати такої допомоги;

— отримувача допомоги 
або дитину визнано помер-
лими.

Куди звертатися, 
щоб отримати 
допомогу на дітей, 
які виховуються 
в багатодітних 
сім’ях, і які потрібні 
документи? 

З 1 березня 2021 року за-
яви з необхідними доку-
ментами приймають поса-
дові особи виконавчого ор-
гану або центру надання 
адміністративних послуг 
виключно з формуванням 
електронної справи. Зая-

ви з необхідними докумен-
тами (після формування 
електронної справи) у па-
перовому вигляді переда-
ють до відповідного органу 
соціального захисту насе-
лення не рідше, ніж раз на 
два тижні.

У сільській місцевості за-
яви з необхідними доку-
ментами для призначення 
соціальної допомоги при-
ймають відповідальні осо-
би із соціальних питань в 
об’єднаних територіальних 
громадах, які передають їх 
відповідним органам соці-
ального захисту населення.

Перелік документів, не-
обхідних для отримання 
допомоги:

✓ паспорт громадянина 
України (паспортний доку-
мент іноземця) або інший 
документ, що посвідчує 
особу й підтверджує її спе-
ціальний статус;

✓ заява одного з батьків, 
з яким постійно проживає 
дитина, на призначення ці-
єї допомоги; 

✓ посвідчення бать-
ків багатодітної сім’ї (з 
пред’явленням оригіна-
лу). У разі досягнення ди-
тиною з багатодітної ро-
дини шестирічного ві-
ку подається посвідчення 
дитини з багатодітної сім’ї 
(з пред’явленням оригіна-
лу);

✓ свідоцтва про наро-
дження всіх дітей.

На які пільги має 
право багатодітна 
сім’я?

Підтримуючи багатодіт-
ні сім’ї, держава надає їм у 
разі потреби такі пільги:

— 50% знижка плати за 
користування житлом у 
межах норм, передбачених 
чинним законодавством (21 
квадратний метр загаль-
ної площі житла на кожно-
го члена сім’ї, який постій-
но проживає в житловому 
приміщенні (будинку), та 
додатково 10,5 квадратного 
метра на сім’ю);

— 50% знижка плати за 
користування комуналь-
ними послугами (газопос-
тачанням, електропоста-
чанням, водопостачанням 
та іншими послугами) та 
вартості скрапленого ба-
лонного газу для побуто-
вих потреб у межах норм, 

визначених законодав-
ством;

— 50% знижка вартос-
ті палива, зокрема рідкого, 
в межах норм, визначених 
законодавством, у разі як-
що будинки, де прожива-
ють такі родини, не мають 
центрального опалення;

— позачергове встанов-
лення квартирних телефо-
нів. Абонентна плата за ко-
ристування квартирним те-
лефоном становитиме лише 
5 % від затверджених тари-
фів.

Слід також знати, що та-
кі пільги надають лише 
за умови, якщо розмір се-
редньомісячного сукупно-
го доходу сім’ї в розрахун-
ку на одну особу за попере-
дні шість місяців не переви-
щує величини доходу, який 
дає право на податкову со-
ціальну пільгу. У 2021 році 
це — 3180 гривень.

Діти з багатодітних сі-
мей мають право на піль-
ги:

✓ безоплатне одержання 
ліків за рецептами лікарів;

✓ щорічне медичне обсте-
ження і диспансеризацію в 
державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я 
із залученням необхідних 
фахівців, а також компен-
сацію витрат на зубопроте-
зування;

✓ першочергове обслуго-
вування в лікувально-про-
філактичних закладах, ап-
теках і першочергова госпі-
талізація;

✓ за наявності посвід-
чення встановленого зраз-
ка, безоплатний проїзд 
усіма видами міського па-
сажирського транспорту 
(крім таксі), автомобіль-
ним транспортом загаль-
ного користування в сіль-
ській місцевості. Залізнич-
ним і водним транспор-
том приміського сполучен-
ня та автобусами примісь-
ких і міжміських маршру-
тів (внутрішньорайонних, 
внутрішньо- та міжоблас-
них) незалежно від відста-
ні та місця проживання;

✓ безоплатне отриман-
ня послуг з оздоровлення та 
відпочинку.

Отже, якщо ваша роди-
на  велика і дружна — ви 
щасливі. А з підтримкою 
держави ви будете завжди 
спокійними за сьогодення 
та майбуття своїх дітей.

В Україні проживає понад 300 тисяч багатодітних родин, де виховується більш ніж 
мільйон дітей 

ДОКУМЕНТИ

 ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України  
«Про внесення змін до деяких законів 

України щодо зменшення дефіциту брухту 
чорних металів на внутрішньому ринку»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У пункті 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних 
металів на внутрішньому ринку» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 39, 
ст. 600 із наступними змінами) слова «п’ять календарних років» замінити словами 
«десять календарних років».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 квітня 2021 року
№ 1419-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2021 р. № 469 
Київ

Про внесення зміни до переліку 
позашкільних навчальних закладів  
та заходів з позашкільної роботи  

з дітьми, а також закладів та заходів  
у галузі освіти, що забезпечують виконання 

загальнодержавних функцій, видатки  
на які здійснюються з державного бюджету

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з поза-

шкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечу-
ють виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з держав-
ного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 
2002 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1573), доповнивши роз-
діл 4 «Заходи у галузі освіти» підрозділом такого змісту:

«Господарсько-фінансовий департамент  
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2021 р. № 470 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,  
постанов Кабінету Міністрів України  

від 7 грудня 2016 р. № 913  
і від 22 травня 2019 р. № 427

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 «Про затвер-

дження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансо-
вих послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 98, ст. 3192);

постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 427 «Про внесення 
змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансо-
вих послуг (крім професійної діяльності  на ринку цінних паперів)» (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 43, ст. 1499).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 квітня 2021 р. № 478 
Київ

Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 30 квітня 2021 р. № 478

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарюван-
ня державного сектору економіки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керів-
ників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (Офіційний вісник 
України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2019 р., № 97, ст. 3202):

1) у другому реченні абзацу третього пункту 22 слова «перший заступник» замі-
нити словом «заступник»;

2) в абзаці другому пункту 24: 
слово «місяця» замінити цифрами і словами «30 календарних днів»; 
доповнити абзац реченням такого змісту: «У разі потреби зазначений строк може 

бути продовжено за рішенням комітету з призначення ще на 60 календарних днів.».
2. У другому реченні абзацу десятого пункту 10 Порядку проведення конкурсно-

го відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного уні-
тарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору 
кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товари-
ства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать держа-
ві, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обран-
ня на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління держав-
ними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному ка-
піталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 24, ст. 686; 2017 р., № 94, ст. 2839), слово «продовжено» заміни-
ти словами «збільшено під час проведення конкурсного відбору».

3. Абзац перший пункту 8 Порядку визначення та затвердження кандидатур пред-
ставників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних під-
приємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових 
рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 
(часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власнос-
ті» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687; 2020 р. № 56, ст. 1762), після 
другого речення доповнити новим реченням такого змісту: «У разі потреби зазначе-
ний строк може бути продовжено за рішенням комітету з призначення ще на 60 ка-
лендарних днів».
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Важко у навчанні  
ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ. На Сумщині тривають двотижневі навчальні збори підрозділів  
117-ї  бригади територіальної оборони, в яких беруть участь кілька тисяч резервістів  
та військовозобов’язаних краю

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Урочище Сосняк на од-
ній з мальовничих око-

лиць Сум добре знайоме го-
родянам неповторними кра-
євидами — хвойно-дубо-
вий гай, свіже повітря, кра-
сень Псел завжди вабили 
любителів відпочити. Саме 
тут багато років тому одер-
жав прописку спортивно-
оздоровчий центр «Універ» 
Сумського державного уні-
верситету, який минуло-
го тижня змінив свої тради-
ційні відпочинково-оздоров-
чі шати на суворіші й праг-
матичніші. Тут на його базі 
розпочалися двотижневі на-
вчальні збори резервістів та 
військовозобов’язаних 117-ї 
бригади територіальної обо-
рони Сумської області, що 
триватимуть до 26 травня.

Не для того, 
щоб комусь 
погрожувати

Не тільки Сосняк набув 
тимчасового військового ста-
тусу: такі самі навчальні 
збори відбуваються у кіль-
кох районах краю, зокрема, 
Охтирському, Роменсько-
му, Шосткинському, Коно-
топському. Туди прибули 
представники місцевих те-
риторіальних громад. Ме-
та — вдосконалювати вій-
ськовий вишкіл резервіс-
тів та військовозобов’язаних 
Сумщини. Це для того, щоб 
ствердити: у нас достатньо 
сил, волі, матеріально-тех-
нічних ресурсів, аби проти-

стояти будь-яким можливим 
військовим посяганням, які 
нині особливо очевидні. 

На цьому наголосив голова 
Сумської ОДА Василь Хома, 
який узяв участь у відкрит-
ті навчальних зборів. Адже 
прикордонний статус Сум-
щини, «жовтий» рівень те-
рористичної загрози потре-
бують особливої зібраності, 
пильності й організованос-
ті. Тож кожен учасник зборів 
одержує широкі можливос-
ті для вдосконалення нави-
чок, їх опрацювання на кон-
кретних об’єктах, перевірки 
своїх здібностей у військовій 
справі. 

За словами заступника ко-
мандира роти зв’язку лейте-
нанта Юрія Дудка, такі на-
вчання мають надзвичай-

но велике духовне значення: 
будь-які і будь-чиї агресив-
ні дії негайно матимуть адек-
ватну відповідь.

Уже перші дні підтвер-
дили високий рівень органі-
зації навчальних зборів. На 
місцях завчасно перевіри-
ли всіх учасників на наяв-
ність коронавірусної інфек-
ції, надали кошти на при-
дбання дезінфекційних засо-
бів, транспорт для доставки 
до місць дислокації, кожен 
військовозобов’язаний та ре-
зервіст отримав майно згід-
но з нормами, усіх призна-
чили на посади, передбаче-
ні штатним розписом. У ра-
зі бойових дій бійці охороня-
тимуть об’єкти стратегічного 
значення, разом із правоохо-
ронцями контролюватимуть 

рух транспорту і пересуван-
ня громадян між населени-
ми пунктами, чергуватимуть 
на блокпостах тощо. Важли-
ва деталь: на час зборів за їх 
учасниками зберігаються за-
робітна плата і робочі місця.

Служба службою, 
а обід за розкладом

Як і належить, навчання 
проходить за чітким армій-
ським розпорядком. Перший 
день ознайомчий, з одер-
жанням форми, взуття, за-
собів гігієни тощо, два на-
ступні — організаційні, а по-
тім безпосередньо навчання, 
спектр якого широкий і роз-
маїтий. Символічно і знаково, 
що перед початком навчаль-
них буднів учасники зборів, 

які раніше не проходили вій-
ськову службу, склали при-
сягу на вірність українсько-
му народу, що надало осо-
бливої урочистості й підне-
сеності.  

Як повідомив заступник 
військового комісара з те-
риторіальної оборони — на-
чальник відділу територі-
альної оборони Сумського 
обласного територіального 
центру комплектування та 
соціальної підтримки Сергій 
Кир’ян, крім індивідуальної, 
під час якої учасники онов-
люють уже набуті навички, 
передбачено вогневу, так-
тичну, інженерну підготов-
ки, топографію, виконання 
вправ зі стрілецькою збро-
єю, інші заняття. Завдання зі 
злагодженості дій виконува-

тимуть відділення, взвод, ро-
та — і всі щодо охорони кор-
донів і об’єктів Сумщини. До 
роботи долучаються пред-
ставники Національної гвар-
дії, поліції, прикордонники, 
з якими опрацьовують за-
вдання військово-оборонно-
го, профілактичного харак-
теру. 

Склад учасників зборів роз-
маїтий: частина має військо-
ві навички, є учасники АТО й 
новачки. Тож під час складан-
ня навчальних планів ці осо-
бливості неодмінно врахову-
ють. 

Молодший лейтенант запа-
су Андрій Савенко вдруге бе-
ре участь у навчанні. Він каже, 
що такі практичні уроки ко-
рисні й потрібні. Є і представ-
ниці прекрасної статі. За сло-
вами дитячого лікаря Богда-
ни Вихрисюк, на зборах мож-
на перевірити і вдосконали-
ти власні навички, обмінятися 
досвідом з іншими медиками.

Але, як кажуть, служ-
ба службою, а обід за розкла-
дом. В «Універі» працює чудо-
ва стаціонарна їдальня, де ор-
ганізовано триразове харчу-
вання. За словами начальни-
ка продовольчої служби Мак-
сима Масляна, меню розмаїте 
і калорійне: в розрахунку на 
одного учасника не менш як 
3,5 тисячі кілокалорій на день. 
Окрім різних видів супів, каш, 
передбачено свіжі фрукти, 
овочі, печиво, цукерки. 

Хоч і нелегко дається на-
вчання, бо щоденний розпо-
рядок доволі напружений, 
однак воно варте того. Голо-
вне, аби здобуті знання не 
довелося в майбутньому за-
стосовувати на практиці. 

Згадуючи досвід нащадків 
ІНІЦІАТИВА. У Дніпрі та Запоріжжі відбувся четвертий міжнародний конгрес козацтва  
на підтримку захисту України

Роман АВДЄЄВ,  
заступник голови 

Всеукраїнського штабу 
операції «Козацький волонтер» 

для «Урядового кур’єра» 

Захід організували Велика ра-
да отаманів Запорозького ко-

зацтва, Запорозький звичає-
вий козацький лицарський Ор-
ден ім. князя Дмитра Вишне-
вецького (Байди) та ГО «Коор-
динаційна рада з питань роз-
витку козацтва Січеславщи-
ни». Головними темами для об-
говорення стали:  об’єднання 
козацьких і патріотичних гро-
мадських організацій для спіль-
ної діяльності в культурно-істо-
ричній, мистецькій, мовній, на-
вчальній та духовній сферах; 
вивчення та вшанування геро-
їчного минулого тисячолітньої 
України-Руси,  виховання мо-
лоді на кращих демократичних 
традиціях українських козаків;                                                                                                                          
підтримка Європейської і Євро-
атлантичної інтеграції України,                                                                                         
Кримської платформи і Ду-
найської стратегії; допомога                                                                                       
українському козацькому патрі-
отичному Руху опору агресорам 
і окупантам, сприяння військо-
во-політичному курсу країни на 

захист суверенітету, територі-
альної цілісності України.                                                                                                 

У своїй доповіді керівник по-
стійно діючого оргкомітету кон-
гресу, голова Запорозького ко-
зацького Руху опору агресорам 
і окупантам, воєнний історик  і 
волонтер Дмитро Сухінін (Го-
ра) звернув увагу на важливі те-
ми історичної ролі Війська За-
порозького Низового та сучас-
них українських козаків у за-
хисті нашої незалежності, учас-
ті їх в АТО/ООС, волонтерсько-
му русі. Вчасно і правильно бу-
ло наведено історичні парале-
лі з видатними героями мину-
лого — Дмитром Вишневець-
ким (Байдою), Петром Сагай-
дачним, Богданом Хмельниць-
ким, Іваном Сірком, Іваном Ма-
зепою, Петром Калнишевським, 
які зробили багато корисного 
для України. Актуальним  стало 
питання об’єднання всіх патрі-
отичних козацьких організацій. 
Поряд із цим суворо засуджено 
спроби ворога підступно розко-
лоти козацький рух, небезпеч-
ні дії окремих недалекоглядних 
керманичів щодо відмови спіль-
но співпрацювати. Окремо бу-
ло піддано справедливій критиці 
промосковські так звані казацкіє 

групіровкі,  які в часи Революції 
Гідності та наступу сусіда-агре-
сора не підтримали народ і дер-
жаву, зганьбили себе й частково 
перейшли на бік проросійських 
терористів. 

Та все-таки головною темою 
стала підтримка українським 
патріотичним козацтвом бороть-
би за незалежність країни та її 
територіальної цілісності, реалі-
зації всіма положень державних 
стратегій воєнної безпеки, на-
ціонально-патріотичного вихо-
вання молоді, доктрини інфор-
маційної безпеки та державної 
Програми євроатлантичної ін-
теграції. Дуже доречно промо-
вець підкреслив, що з 2014 року 
чимало славетних нащадків ко-
зацьких родів були учасниками 
Революції Гідності, а потім ор-
ганізували загони самооборони 
в областях, долучилися до ство-
рення в Запоріжжі козацького 
Руху опору агресорам і окупан-
там. А багато з них добровольця-
ми пішли на Донбас в АТО/ ООС 
і разом з величезною армією во-
лонтерів не дали підступному 
ворогу захопити південно-східні 
області України для створення 
імперського проєкту — так зва-
ної Новоросії.

Позаду вже сім років бороть-
би за правду і щасливе майбут-
нє України, а сьогодні необхідно 
продовжувати навчання в систе-
мі територіальної оборони, ак-
тивно долучатися до резерву 
ЗСУ, допомагати молоді в отри-
манні відповідних знань. Війна 
триває, а тому козацтво повин-
но, як і минулі буремні часи, за-
хищати країну,  передавати до-
свід бойових дій молодому поко-
лінню, розширювати можливос-
ті для реалізації своїх планів в 
областях з місцевою державною 
владою та військкоматами.

Учасники конгресу не прихо-
вували: без сталого і швидкого 
руху до вступу України в ЄС і 
НАТО буде важко протистояти 
потужному ворогу, а тому робо-
та Всеукраїнського козацько-
го центру сприяння євроатлан-
тичній інтеграції повинна роз-
повсюджуватися на всі облас-
ті, а керівництво козацьких за-
гонів співпрацювати з відділа-
ми ОДА, громадськими органі-
заціями. І дуже слушною ста-
ла пропозиція про звернення до 
Кабміну щодо укладання уго-
ди про стратегічне партнерство 
із США та створення навчаль-
них центрів армій США і НАТО 

на території України. Отож від-
повідні пропозиції внесли до рі-
шення конгресу.  

Як наголосив Дмитро Сухі-
нін, прийняття закону Украї-
ни про територіальну оборону, 
державної програми розвитку 
Українського козацтва та поді-
бних програм на обласному рів-
ні буде корисною справою в ра-
зі подальшої збройної агресії. 
Лідер оргкомітету конгресу за-
пропонував підготувати кілька 
відповідних звернень до  Вер-
ховної Ради, Президента Укра-
їни, РНБО, міністерств оборо-
ни, культури та інформаційної 
політики і молоді і спорту. Та-
кож подякував всім причетним 
до випуску альманаху «Україн-
ське патріотичне козацтво», ку-
ди ввійшли статті учасників Ру-
ху опору, істориків, журналіс-
тів, козацької старшини, кра-
єзнавців на різні політичні та 
культурологічні та оборонні те-
ми сучасності й буремного ми-
нулого України.

 А теплі й щирі слова підтрим-
ки боротьби за незалежність 
України по відеозв’язку висло-
вили побратими з посольства 
ЄС, Польщі, Молдови, Румунії, 
Словакії та інших країн.

Відпрацювання резервістами необхідних навичок у військовій справі 
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 12 травня 2021 р. № 465 

Київ

Про затвердження Державної цільової 
екологічної програми матеріально-

технічного переоснащення національної 
гідрометеорологічної служби  

на 2022—2024 роки
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Державну цільову екологічну програму матеріально-технічного пе-

реоснащення національної гідрометеорологічної служби на 2022—2024 роки (далі — 
Програма), що додається.

2. Пункт 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 
710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіційний вісник України, 2016 
р., № 83, ст. 2739) після слів і цифр «Державної цільової програми утилізації компо-
нентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року» доповнити словами 
і цифрами «та Державної цільової екологічної програми матеріально-технічного перео-
снащення національної гідрометеорологічної служби на 2022—2024 роки».

3. Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством фінансів під час складан-
ня проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти, не-
обхідні для виконання завдань і заходів Програми, з урахуванням можливостей дер-
жавного бюджету в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

4. Державній службі з надзвичайних ситуацій подавати щороку до 25 лютого ін-
формацію про стан виконання Програми до Кабінету Міністрів України та Міністер-
ства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 465

ДЕРЖАВНА 
цільова екологічна програма матеріально-технічного переоснащення національної 

гідрометеорологічної служби на 2022—2024 роки
Мета Програми

Метою Програми є досягнення якісного оперативного гідрометеорологічного за-
безпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, галузей 
економіки, Збройних Сил, населення інформацією про фактичні та очікувані зміни 
гідрометеорологічних умов, попередженнями про небезпечні і стихійні гідрометеоро-
логічні явища та інформацією про стан забруднення навколишнього природного се-
редовища, що можливо в результаті технічного і технологічного переоснащення на-
ціональної гідрометеорологічної служби.

Шляхи та способи розв’язання проблеми
Для визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми проаналізовано:
досвід проведення модернізації національних гідрометеорологічних служб Поль-

щі, Румунії, Словаччини;
стан виконання Загальнодержавної цільової програми захисту населення і тери-

торій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013—
2017 роки;

можливості українських науково-дослідних установ і підприємств-виробників що-
до виготовлення засобів вимірювальної техніки гідрометеорологічного призначення.

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.
Перший варіант передбачає придбання переважної більшості технічних засобів і 

технологій в іноземних виробників, зокрема Фінляндії, Німеччини, США, Японії. У та-
кий спосіб модернізували свої гідрометеорологічні служби країни Східної Європи.

Недоліком цього варіанта є значна вартість закордонних засобів вимірювальної 
техніки та валютні витрати на її придбання і обслуговування.

Другий оптимальний варіант передбачає:
часткове переоснащення національної гідрометеорологічної служби переважно 

вітчизняними засобами вимірювальної техніки та технологіями;
придбання іноземних технічних засобів і технологій, аналоги яких відсутні в Украї-

ні, а саме метеорологічних радіолокаторів доплерівського типу, автоматизованих по-

стів спостереження за станом забруднення водних ресурсів та атмосферного пові-
тря тощо.

Реалізація оптимального варіанта дасть змогу:
урахувати коротко- та довгострокові інтереси національної гідрометеорологічної 

служби щодо здійснення її технічного і технологічного переоснащення, підтримання 
працездатності, подальшого оновлення техніки та технологій;

забезпечити економію валютних ресурсів держави за рахунок упровадження вітчизня-
них засобів вимірювальної техніки, вартість яких менша за вартість зарубіжних аналогів;

використати результати виконаних в Україні державних цільових науково-техніч-
них програм;

забезпечити зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що 
працюють у галузі гідрометеорологічного приладобудування.

Виконання завдань Програми здійснюється шляхом закупівлі і впровадження в 
організаціях сфери управління ДСНС, що здійснюють гідрометеорологічну діяль-
ність, вітчизняних технічних засобів і технологій та зарубіжних технічних засобів і 
технологій, які найближчими роками не можуть бути виготовлені в Україні.

Відбір виконавців робіт та постачальників техніки і технологій здійснюється на 
конкурсних засадах відповідно до законодавства.

Відомості про державного замовника та керівника Програми, прогнозні обсяги та 
джерела фінансування наведено в паспорті Програми (додаток 1).

Завдання і заходи з виконання Програми
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання завдань Програми дасть змогу переоснастити національну гідрометео-

рологічну службу сучасними засобами вимірювальної техніки і технологіями прове-
дення гідрометеорологічних спостережень та прогнозування, а також спостережень 
за забрудненням навколишнього природного середовища. 

Зазначене сприятиме наближенню рівня технічного та технологічного оснащен-
ня національної гідрометеорологічної служби до рівня гідрометеорологічних служб 
розвинутих країн світу, підвищенню якості спостережень за гідрометеорологічними 
умовами, розширенню переліку вимірювань забруднювальних речовин у навколиш-
ньому природному середовищі, які провадять підприємства, установи та організації, 
що належать до сфери управління ДСНС і провадять гідрометеорологічну діяльність, 
відповідно до стандартів ЄС шляхом переоснащення:

мережі радіолокаційних спостережень — доплерівськими метеорологічними ра-
діолокаторами з метою створення в перспективі єдиного метеорологічного радіоло-
каційного поля в Україні та його інтеграції в європейське радіолокаційне поле;

мережі авіаційних метеорологічних станцій — автоматизованими технічними за-
собами вимірювання, оброблення та передачі метеорологічної інформації;

наземної метеорологічної та гідрологічної мережі спостережень — автоматизова-
ними метеорологічними станціями, автоматизованими засобами вимірювання мете-
орологічних параметрів, автоматизованими постами спостережень за гідрологічним 
режимом водних об’єктів та іншими приладами і обладнанням;

річкової, озерної та морської системи спостережень — гідрологічними прилада-
ми та обладнанням;

вимірювальних хімічних, гідробіологічних, радіологічних лабораторій та базової 
мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища — 
автоматизованими постами спостережень, аналітичними приладами та обладнанням 
з урахуванням вимог Директив 2008/50/ЄС, 2004/107/ЄС та 2000/60/ЄС; 

обладнання для приймання-передавання інформації — сучасними комп’ютерною 
та допоміжною технікою, серверами зв’язку, модемами та іншим обладнанням при-
ймання-передавання інформації.

Підвищити рівень справджуваності і своєчасності надання гідрометеорологічних 
прогнозів, якість гідрометеорологічного забезпечення споживачів передбачається 
шляхом:

упровадження сучасних інформаційних і геоінформаційних моделюючих систем 
і технологій відстеження, проведення аналізу та прогнозування гідрометеорологіч-
них процесів і явищ;

удосконалення відповідно до міжнародних стандартів інформаційної інфраструк-
тури гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування;

розширення номенклатури та підвищення якості послуг із гідрометеорологічно-
го обслуговування споживачів та забезпечення гідрометеорологічною інформацією 
і рекомендаціями населення з питань раціонального та безпечного використання ге-
ліоатмосферних ресурсів для ведення товарного сільськогосподарського виробни-
цтва, відпочинку, лікування тощо;

розширення форм та методів спеціалізованого гідрометеорологічного обслугову-
вання галузей економіки, функціонування яких залежить від погодних умов;

упровадження сучасних інформаційно-мережевих технологій з урахуванням 
функціонування майбутньої єдиної національної інформаційної мережі гідрометео-
рологічного забезпечення та обслуговування її як складової частини Глобальної ін-
формаційної системи Всесвітньої метеорологічної організації.

Виконання Програми сприятиме:
підвищенню рівня якості та оперативності забезпечення центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, 
Збройних Сил та населення інформацією про фактичні та очікувані зміни гідромете-
орологічних умов, а також інформацією про стан забруднення навколишнього при-
родного середовища;

підвищенню рівня справджуваності короткострокових та середньострокових гід-
рометеорологічних прогнозів погоди і попереджень про небезпечні та стихійні гід-
рометеорологічні явища до відповідного рівня національних гідрометеорологічних 
служб розвинутих країн світу;

розширенню видів та вдосконаленню форм і методів спеціалізованого гідромете-
орологічного обслуговування галузей економіки;

зменшенню збитків, завданих економіці та населенню небезпечними і стихійними 
гідрометеорологічними явищами, несприятливими погодними умовами.

Результати дослідження, виконаного експертами Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку, свідчать про те, що економічна ефективність інвестицій, спря-
мованих на модернізацію та технічне переоснащення національної гідрометеороло-
гічної служби, становить від 4 до 11 гривень за кожну вкладену в переоснащення 
гривню в результаті проведення своєчасних дій, спрямованих на зменшення втрат від 
прогнозованого небезпечного та стихійного гідрометеорологічного лиха.

Суттєвий додатковий економічний ефект від розвитку національної гідрометео-
рологічної служби отримають також окремі галузі економіки. Так, сільське госпо-
дарство потенційно може отримати у вигляді попереджених втрат 2,1—3,1 відсо-
тка валового внутрішнього продукту. Поліпшення прогнозування та запобігання не-
безпечним і стихійним гідрометеорологічним явищам сприятиме поліпшенню соці-
альних умов проживання населення, особливо в паводконебезпечних регіонах, під-
вищенню рівня безпеки у транспортній галузі, особливо в авіаційних перевезеннях, 
розв’язанню проблем навколишнього природного середовища.

При цьому реальна економічна вигода для держави від виконання Програми бу-
де більшою, оскільки у результатах дослідження не враховано додатковий економіч-
ний ефект від поліпшення гідрометеорологічного забезпечення за такими напряма-
ми господарювання, як фермерство і туристична галузь.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання проекту 
закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням реальних 
можливостей бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок державного бюджету ста-
новить 308,6 млн. гривень, а саме:

модернізація та технічне переоснащення державної системи гідрометеорологіч-
них спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного се-
редовища — 284,04 млн. гривень;

розроблення та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення для 
прийому, обробки, передачі та формування баз даних гідрометеорологічної інфор-
мації — 1 млн. гривень;

будівництво, ремонт та реконструкція об’єктів інфраструктури гідрометеорологіч-
них організацій — 23,56 млн. гривень.

Додаток 1 
до Програми

ПАСПОРТ 
Державної цільової екологічної програми матеріально-технічного переоснащення 

національної гідрометеорологічної служби  
на 2022—2024 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
4 листопада 2020 р. № 1381.

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 
2021 р. № 465.

3. Державний замовник Програми — ДСНС.
4. Керівник Програми — Міністр внутрішніх справ.
5. Виконавці заходів Програми — ДСНС.
6. Строк виконання Програми — 2022—2024 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми:

Джерела  
фінансування

Обсяг фінансування, 
млн. гривень

У тому числі за роками, млн. гривень
2022 2023 2024

Державний бюджет 308,6 78 116,8 113,8
Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього 308,6 78 116,8 113,8

Додаток 2  
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  
 з виконання Державної цільової екологічної програми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на 2022—2024 роки

Найменування завдання Найменування  
показника

Значення показника

Найменування заходу
Головний  

розпорядник  
бюджетних коштів

Джерела фінансу вання 
(державний, місцевий 

бюджет тощо)

Прогнозний обсяг  
фінансових ресурсів 

для виконання завдань, 
млн. гривень

У тому числі за роками,  
млн. гривень

усього
за роками

2022 2023 2024 2022 2023 2024

1. Модернізація та технічне переосна-
щення державної системи гідрометео-
рологічних спостережень та спостере-
жень за забрудненням навколишнього 
природного середовища:

кількість упроваджених доплерівських ме-
теорологічних радіолокаційних комплексів

2 1 1 1) закупівля доплерівських метеорологічних 
радіолокаційних комплексів для технічного і 
технологічного переоснащення мережі радіо-
локаційних спостережень: закупівля двох до-
плерівських метеорологічних радіолокаторів

МВС  державний бюджет 133 66,5 66,5

Чернівецький обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 66,5 66,5

Запорізький обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 66,5 66,5

кількість упроваджених автоматизованих 
технічних засобів для технічного і техноло-
гічного переоснащення авіаційних метео-
рологічних станцій

8 4 3 1 2) закупівля автоматизованих технічних засо-
бів вимірювання, оброблення та передачі мете-
орологічної інформації для авіаційних метео-
рологічних станцій

МВС державний бюджет 1,58 0,83 0,54 0,21

Вінницький обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,21 0,21

Луганський обласний центр з гідро-
метеорології

2 1 1 0,34 0,21 0,13

Полтавський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,21 0,21

Дніпропетровський регіональний 
центр з гідрометеорології

1 1 0,21 0,21

Харківський регіональний центр з гід-
рометеорології

3 1 1 1 0,61 0,2 0,2 0,21

кількість придбаних наземних пересув-
них засобів 

10 4 4 2 3) закупівля автомобілів для наземної метео-
рологічної системи спостережень та базової 
системи спостережень за забрудненням навко-
лишнього природного середовища 

МВС державний бюджет 6 2,4 2,4 1,2

Український гідрометеорологічний центр 1 1 0,6 0,6
Центральна геофізична обсерваторія 
імені Бориса Срезневського

1 1 0,6 0,6

Вінницький обласний центр з гідроме-
теорології

2 2 1,2 1,2

Житомирський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,6 0,6

Закарпатський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,6 0,6

Сумський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 0,6 0,6

Миколаївський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,6 0,6

Чернівецький обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,6 0,6

Чернігівський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,6 0,6

кількість упроваджених автоматизованих 
технічних засобів для технічного і техно-
логічного переоснащення наземної мете-
орологічної та гідрологічної системи спо-
стережень

539 258 134 147 4) закупівля автоматизованих метеорологічних 
станцій, автоматизованих засобів вимірюван-
ня метеорологічних параметрів, автоматизова-
них постів спостережень за гідрологічним ре-
жимом водних об’єктів та інших приладів для 
технічного і технологічного переоснащення на-
земної метеорологічної та гідрологічної систе-
ми спостережень

МВС державний бюджет 93,11 39,9 28,14 25,07

Український гідрометеорологічний центр 66 43 13 10 24,8 14,9 5,6 4,3
Центральна геофізична обсерваторія 
імені Бориса Срезневського

13 5 3 5 1,2 0,5 0,3 0,4

Вінницький обласний центр з гідроме-
теорології 

11 8 2 1 1,7 0,5 0,6 0,6

Волинський обласний центр з гідроме-
теорології

25 8 11 6 1,3 0,3 0,6 0,4

Дніпропетровський регіональний центр 
з гідрометеорології

23 13 6 4 7,9 4,6 1,4 1,9

Донецький регіональний центр з гідро-
метеорології

13 6 3 4 0,7 0,4 0,1 0,2
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Житомирський обласний центр з гідро-
метеорології

10 4 3 3 0,9 0,3 0,3 0,3

Закарпатський обласний центр з гідро-
метеорології

29 15 9 5 3,8 1,7 1,8 0,3

Запорізький обласний центр з гідро-
метеорології

17 9 3 5 2,9 1 0,3 1,6

Івано-Франківський обласний центр з 
гідрометеорології

10 5 3 2 2,4 0,9 0,3 1,2

Кіровоградський обласний центр з гід-
рометеорології

19 10 4 5 4,2 1,3 2,7 0,2

Луганський обласний центр з гідроме-
теорології

6 3 2 1 0,18 0,1 0,04 0,04

Львівський обласний центр з гідроме-
теорології

24 11 7 6 4,9 1 1,4 2,5

Миколаївський обласний центр з гідро-
метеорології 

10 5 2 3 3,3 2,8 0,4 0,1

Гідрометеорологічний центр Чорного та 
Азовського морів

9 1 4 4 2,6 0,2 1,2 1,2

Полтавський обласний центр з гідро-
метеорології

32 24 3 5 3,7 1,6 0,4 1,7

Рівненський обласний центр з гідроме-
теорології

13 6 4 3 2,1 1,1 0,7 0,3

Сумський обласний центр з гідроме-
теорології

8 4 2 2 2,0 0,4 0,8 0,8

Тернопільський обласний центр з гід-
рометеорології

16 6 5 5 2,3 0,5 0,5 1,3

Харківський регіональний центр з гід-
рометеорології

10 8 2 - 1,3 0,7 0,6

Херсонський обласний центр з гідро-
метеорології

28 11 10 7 5 1,1 3,3 0,6

Хмельницький обласний центр з гідро-
метеорології

10 4 5 1 1 0,3 0,5 0,2

Черкаський обласний центр з гідроме-
теорології

40 15 12 13 3,1 0,8 1,2 1,1

Чернівецький обласний центр з гідро-
метеорології

27 8 3 16 6,7 1,4 2,6 2,7

Чернігівський обласний центр з гідро-
метеорології

61 20 11 30 2,7 1,2 0,4 1,1

Дунайська гідрометеорологічна  
обсерваторія

9 6 2 1 0,43 0,3 0,1 0,03

кількість упроваджених гідрологічних 
приладів та обладнання для технічно-
го і технологічного переоснащення річ-
кової, озерної та морської системи спо-
стережень

28 18 2 8 5) закупівля гідрологічних приладів та облад-
нання для технічного і технологічного перео-
снащення річкової, озерної та морської систе-
ми спостережень

МВС державний бюджет 2,2 1,51 0,16 0,53

Волинський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 0,03 0,03

Житомирський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,03 0,03

Івано-Франківський обласний центр  
з гідрометеорології

1 1 0,06 0,06

Запорізький обласний центр з гідро-
метеорології

2 2 0,06 0,06

Луганський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 0,03 0,03

Полтавський обласний центр з гідро-
метеорології

5 5 0,05 0,05

Херсонський обласний центр з гідро-
метеорології

3 3 0,3 0,3

Чернівецький обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,04 0,04

Чернігівський обласний центр з гідро-
метеорології

10 7 3 0,2 0,1 0,1

Дунайська гідрометеорологічна  
обсерваторія

3 1 1 1 1,4 1,2 0,1 0,1

кількість упроваджених автоматизованих 
постів спостережень за забрудненням ат-
мосферного повітря, приладів та облад-
нання для переоснащення вимірювальних 
хімічних, гідробіологічних, радіологічних 
лабораторій та базової мережі спостере-
жень за забрудненням навколишнього 
природного середовища

310 171 67 72 6) закупівля автоматизованих постів спостере-
жень, аналітичних приладів та обладнання для 
технічного і технологічного переоснащення ви-
мірювальних хімічних, гідробіологічних, радіо-
логічних лабораторій та базової мережі спосте-
режень за забрудненням навколишнього при-
родного середовища

МВС державний бюджет 40,81 20,3 9,06 11,45

Центральна геофізична обсерваторія 
імені Бориса Срезневського

82 27 24 31 30,1 14,6 7,2 8,3

Вінницький обласний центр з гідроме-
теорології 

2 2 0,06 0,06

Волинський обласний центр з гідроме-
теорології

11 6 2 3 0,45 0,3 0,05 0,1

Дніпропетровський регіональний центр 
з гідрометеорології

36 27 6 3 1,6 1,1 0,3 0,2

Донецький регіональний центр з гідро-
метеорології

14 14 0,7 0,7

Закарпатський обласний центр з гідро-
метеорології

31 16 1 14 1,93 0,6 0,03 1,3

Запорізький обласний центр з гідро-
метеорології

13 12 1 0,6 0,5 0,1

Кіровоградський обласний центр з гід-
рометеорології 

6 3 2 1 0,32 0,1 0,2 0,02

Луганський обласний центр з гідроме-
теорології

6 4 1 1 0,16 0,1 0,03 0,03

Миколаївський обласний центр з гідро-
метеорології 

5 5 0,2 0,2

Гідрометеорологічний центр Чорного та 
Азовського морів

1 1 0,06 0,06

Полтавський обласний центр з гідро-
метеорології

22 11 5 6 0,8 0,4 0,2 0,2

Рівненський обласний центр з гідроме-
теорології

27 14 7 6 1,1 0,6 0,3 0,2

Сумський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 0,06 0,06

Тернопільський обласний центр з гід-
рометеорології

6 5 1 0,11 0,1 0,01

Харківський регіональний центр з гід-
рометеорології

17 9 4 4 0,5 0,3 0,1 0,1

Херсонський обласний центр з гідро-
метеорології

7 7 0,2 0,2

Хмельницький обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 0,02 0,02

Черкаський обласний центр з гідроме-
теорології

8 7 1 0,14 0,1 0,04

Чернівецький обласний центр  
з гідрометеорології

5 3 2 0,2 0,1 0,1

Чернігівський обласний центр  
з гідрометеорології

2 2 0,1 0,1

Дунайська гідрометеорологічна  
обсерваторія

7 4 2 1 1,4 0,3 0,2 0,9

кількість упровадженої комп’ютерної та до-
поміжної техніки, серверів зв’язку, моде-
мів та іншого обладнання приймання-пере-
дачі інформації

178 85 53 40 7) закупівля сучасної комп’ютерної та допо-
міжної техніки, серверів зв’язку, модемів та 
іншого обладнання приймання-передачі ін-
формації

МВС  державний бюджет 7,34 3,07 2,14 2,13

Український гідрометеорологіч-
ний центр

74 35 22 17 4,64 1,8 1,42 1,42

Центральна геофізична обсерваторія 
імені Бориса Срезневського

10 4 5 1 0,42 0,1 0,12 0,2

Волинський обласний центр з гідро-
метеорології

10 10 0,2 0,2

Дніпропетровський регіональний 
центр з гідрометеорології

1 1 0,02 0,02

Житомирський обласний центр  
з гідрометеорології

8 3 3 2 0,19 0,07 0,07 0,05

Закарпатський обласний центр  
з гідрометеорології

20 8 5 7 0,58 0,3 0,12 0,16

Запорізький обласний центр  
з гідрометеорології

2 2 0,05 0,05

Івано-Франківський обласний центр 
з гідрометеорології

2 2 0,05 0,05

Луганський обласний центр  
з гідрометеорології

5 3 2 0,12 0,07 0,05

Львівський обласний центр  
з гідрометеорології

23 8 10 5 0,54 0,2 0,22 0,12

Полтавський обласний центр  
з гідрометеорології

2 2 0,05 0,05

Рівненський обласний центр  
з гідрометеорології

4 4 0,09 0,09
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Тернопільський обласний центр  
з гідрометеорології

5 5 0,12 0,12

Чернівецький обласний центр  
з гідрометеорології

3 3 0,07 0,07

Чернігівський обласний центр  
з гідрометеорології

2 2 0,04 0,04

Дунайська гідрометеорологічна  
обсерваторія

7 2 1 4 0,16 0,05 0,02 0,09

Разом за завданням 1 1075 540 264 271 284,04 68,01 108,94 107,09
2. Розроблення та впровадження спеці-
алізованого програмного забезпечення 
для приймання, обробки, передачі  
та формування баз даних гідрометео-
рологічної інформації

кількість розробленого та впровадженого 
спеціалізованого програмного забезпе-
чення для приймання, обробки, передачі 
та формування баз даних гідрометеоро-
логічної інформації

1 1 1) розроблення та впровадження спеціалізова-
ного програмного забезпечення для прийман-
ня, обробки, передачі та формування баз да-
них гідрометеорологічної інформації

МВС державний бюджет 1 1

Український гідрометеорологічний центр 1 1 1 1
Разом за завданням 2 1 1 1 1
3. Будівництво, ремонт та реконструк-
ція об’єктів інфраструктури гідрометео-
рологічних організацій

кількість побудованих об’єктів інфра-
структури гідрометеорологічних орга-
нізацій

5 4 1 1) будівництво об’єктів інфраструктури гідро-
метеорологічних організацій, а саме:

МВС державний бюджет 3,1 2,3 0,8

Закарпатський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 будівництво водогону до сніголавинної стан-
ції Плай (смт Воловець Мукачівського району), 
100 пог. метрів

0,3 0,3

1 1 будівництво гідрометричного містка на р. Бор-
жава (с. Верхні Ремети Берегівського району), 
60 кв. метрів

1,4 1,4

1 1 будівництво модульного будинку для метеоро-
логічної станції (смт Великий Березний Ужго-
родського району)

0,8 0,8

Черкаський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 проведення водогону до будівлі стартового 
диспетчерського пункту авіаційної метеороло-
гічної станції цивільної Черкаси, 50 пог. метрів

0,2 0,2

1 1 будівництво огорожі території авіаційної ме-
теорологічної станції цивільної Черкаси, 150 
пог. метрів

0,4 0,4

Центральна геофізична обсерваторія 
імені Бориса Срезневського

кількість відремонтованих приміщень 
архіву

1 1 2) капітальний ремонт приміщень Галузевого 
державного архіву матеріалів гідрометеороло-
гічних спостережень, 300 кв. метрів

МВС  державний бюджет 0,5 0,5

кількість модернізованих, реконструйова-
них та реставрованих об’єктів гідрометео-
рологічних організацій

3 2 1 3) реконструкція, модернізація та реставра-
ція об’єктів гідрометеорологічних організа-
цій, а саме:

МВС  державний бюджет 0,28 0,08 0,2

Дніпропетровський регіональний центр 
з гідрометеорології

1 1 модернізація вимірювача метеорологічної 
дальності видимості (ВВ-1)

0,04 0,04

Закарпатський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 реконструкція службових та виробничих при-
міщень ремонтно-відбудовчого відділу  
(м. Хуст), 1500 кв. метрів

0,2 0,2

1 1 реконструкція покрівлі господарських примі-
щень метеорологічної станції (с. Нижні Ворота 
Мукачівського району), 69 кв. метрів

0,04 0,04

кількість відремонтованих службових 
приміщень та інших об’єктів гідрометео-
рологічних організацій 

51 14 21 16 4) ремонт службових приміщень та інших 
об’єктів гідрометеорологічних організацій, а 
саме: 

МВС державний бюджет 19,58 6,11 6,96 6,51

Український гідрометеорологічний 
центр

1 1 капітальний ремонт даху будівлі Українсько-
го гідрометеорологічного центру за адре-
сою: м. Київ, вул. Золотоворітська, 6в, 2413,3 
кв. метра

0,5 0,5

Центральна геофізична обсерваторія 
імені Бориса Срезневського

1 1 капітальний ремонт службових приміщень ме-
теорологічної станції (смт Пісківка Бучанського 
району Київської області),  78 кв. метрів

0,13 0,13

1 1 капітальний ремонт будівлі (м. Київ), 2285,1 
кв. метра

0,7 0,7

Вінницький обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 капітальний ремонт системи водозабезпечен-
ня, каналізації та системи водовідведення ме-
теорологічної станції (с. Білопілля Хмільниць-
кого району),    100 пог. метрів

0,3 0,3

Волинський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 капітальний ремонт адмінбудівлі Волинського 
обласного центру з гідрометеорології  
(м. Луцьк), 1401,6 кв. метра

0,7 0,7

Дніпропетровський регіональний центр 
з гідрометеорології

1 1 капітальний ремонт метеорологічної станції  
(м. Нікополь), 89 кв. метрів

0,5 0,5

1 1 капітальний ремонт будівлі метеорологічної 
станції (смт Вишневе Кам’янського району), 
75,9 кв. метрів

0,3 0,3

Донецький регіональний центр з гідро-
метеорології

1 1 капітальний ремонт внутрішніх приміщень ме-
теорологічної станції (м. Маріуполь), 
100 кв. метрів

0,2 0,2

Житомирський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 капітальний ремонт метеорологічної станції  
(м. Овруч Коростенського району), 
55,8 кв. метра

0,3 0,3

1 1 заміна покрівлі, утеплення фасаду будівлі метео-
рологічної станції (м. Коростень), 114,5 кв. метра

0,9 0,9

Закарпатський обласний центр з гідро-
метеорології

5 5 капітальний ремонт гідрометричних містків 
Закарпатської воднобалансової станції   (смт 
Міжгір’я Хустського району), 66 кв. метрів

0,24 0,24

4 4 капітальний ремонт гідрометричних містків За-
карпатського обласного центру з гідрометео-
рології, 66 кв. метрів

0,14 0,14

1 1 капітальний ремонт метеорологічної станції та 
її господарських приміщень (м. Рахів), 251,53 
кв. метра

0,94 0,94

3 3 капітальний ремонт гідрометричних містків 
Закарпатської воднобалансової станції   (смт 
Міжгір’я Хустського району), 198 кв. метрів

0,1 0,1

1 1 капітальний ремонт сніголавинного будинку 
(смт Ясіня Рахівського району), 80 кв. метрів

0,31 0,31

Запорізький обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 капітальний ремонт будівлі метеорологічної 
станції (м. Гуляйполе Пологівського району), 
47,3 кв. метра

0,29 0,29

Луганський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 зовнішнє утеплення будівлі метеорологічної 
станції (м. Новопсков Старобільського району), 
238 кв. метрів

0,08 0,08

1 1 капітальний ремонт покрівлі адміністративної 
будівлі Луганського обласного центру з гідро-
метеорології (комплексної лабораторії спосте-
режень за забрудненням навколишнього при-
родного середовища (м. Лисичанськ Сєвєро-
донецького району), 390 кв. метрів

0,2 0,2

1 1 капітальний ремонт даху будівлі метеорологіч-
ної станції (м. Новопсков Старобільського ра-
йону), 238 кв. метрів

0,13 0,13

1 1 утеплення зовнішніх стін адміністративної бу-
дівлі Луганського обласного центру з гідроме-
теорології (комплексної лабораторії спостере-
жень за забрудненням навколишнього середо-
вища (м. Лисичанськ Сєвєродонецького райо-
ну), 390 кв. метрів

0,4 0,4

Львівський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 капітальний ремонт приміщення метеорологіч-
ної станції (м. Мостиська Яворівського райо-
ну), 81,2 кв. метра

0,4 0,4

1 1 капітальний ремонт приміщення метеороло-
гічної станції (м. Броди Золочівського району), 
104,9 кв. метра

0,64 0,64

1 1 капітальний ремонт приміщення аерології 
(м. Львів), 97,4 кв. метра

0,8 0,8

Гідрометеорологічний центр Чорного та 
Азовського морів

1 1 капітальний ремонт будівлі Гідрометеорологіч-
ного центру Чорного та Азовського морів  
(м. Одеса), 640 кв. метрів

0,8 0,8

1 1 капітальний ремонт теплопункту Гідрометеоро-
логічного центру Чорного та Азовського морів 
(м. Одеса), 100 кв. метрів

0,1 0,1

1 1 капітальний ремонт метеорологічної станції  
(м. Болград), 74,5 кв. метра

0,35 0,35

Полтавський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 капітальний ремонт метеорологічної станції  
(м. Кобеляки Полтавського району), 77,2 кв. метра

0,8 0,8

Рівненський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 капітальний ремонт приміщення метеорологіч-
ної станції (м. Сарни), 267,5 кв. метра

0,35 0,35

Сумський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 перший етап капітального ремонту адміністра-
тивної будівлі Сумського обласного центру з 
гідрометеорології,   551,6 кв. метра

0,9 0,9

1 1 другий етап капітального ремонту адміністра-
тивної будівлі Сумського обласного центру з 
гідрометеорології, 551,6 кв. метра

0,88 0,88

1 1 капітальний ремонт адміністративної будівлі 
метеорологічної станції (м. Лебедин Сумського 
району), 100,4 кв. метра

0,29 0,29
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1 1 капітальний ремонт адміністративної будів-

лі метеорологічної станції (м. Ромни), 186,8 
кв. метра

0,4 0,4

Тернопільський обласний центр з гід-
рометеорології

1 1 капітальний ремонт даху метеорологічної стан-
ції (с. Білокриниця Кременецького району), 
100,7 кв. метра

0,3 0,3

Херсонський обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 капітальний ремонт з утеплення фасаду служ-
бової будівлі Каховської гідрометеорологічної 
обсерваторії (смт Веселе Бериславського ра-
йону), 431,2 кв. метра

0,6 0,6

1 1 капітальний ремонт покрівлі службового при-
міщення Каховської гідрометеорологічної об-
серваторії (смт Веселе Бериславського райо-
ну), 431,2 кв. метра

0,6 0,6

Черкаський обласний центр з гідроме-
теорології

1 1 капітальний ремонт службових приміщень ме-
теорологічної станції (м. Золотоноша), 118,2 
кв. метра

0,2 0,2

1 1 капітальний ремонт огорожі метеорологічної 
станції (м. Жашків Уманського району), 121,3 
кв. метра

0,2 0,2

1 1 капітальний ремонт службового приміщен-
ня метеорологічної станції  (м. Чигирин), 170,2 
кв. метра

0,41 0,41

1 1 утеплення зовнішніх стін будівлі стартового 
диспетчерського пункту авіаційної метеороло-
гічної станції цивільної Черкаси, 133 кв. метра

0,2 0,2

Чернівецький обласний центр з гідро-
метеорології

1 1 утеплення будівлі озерної станції  
(м. Новодністровськ), 356,9 кв. метра

0,6 0,6

Дунайська гідрометеорологічна об-
серваторія

1 1 капітальний ремонт експедиційного судна «Ци-
клон» (м. Ізмаїл)

1,9 1,9

1 1 капітальний ремонт адміністративної будів-
лі метеорологічної станції (м. Вилкове Ізмаїль-
ського району),  61,8 кв. метра

0,5 0,5

Центральна геофізична обсерваторія 
імені Бориса Срезневського

кількість відновлених приміщень лабо-
раторій 

3 3 5) відновлення приміщень лабораторії спостере-
жень за забрудненням ґрунтів, 102,5 кв. метра

МВС державний бюджет 0,1 0,1

Разом за завданням 3 63 20 26 17 23,56 8,99 7,86 6,71
Усього 1139 561 290 288 308,6 78 116,8 113,8

Додаток 3  
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
виконання Державної цільової екологічної програми матеріально технічного переоснащення національної гідрометеорологічної 

служби на 2022—2024 роки

Найменування  
завдання

Найменування показників  
виконання завдання

Одиниця  
виміру

Значення показника

усього у тому числі за роками
2022 2023 2024

1. Закупівля доплерівських метеоро-
логічних радіолокаційних комплексів 
для технічного і технологічного пере-
оснащення мережі радіолокаційних 
спостережень

кількість упроваджених доплерівських 
метеорологічних радіолокаційних комп-
лексів 

одиниць 2 1 1

2. Закупівля автоматизованих техніч-
них засобів вимірювання, оброблен-
ня та передачі метеорологічної ін-
формації для авіаційних метеороло-
гічних станцій

кількість упроваджених автоматизова-
них технічних засобів для технічного і 
технологічного переоснащення авіацій-
них метеорологічних станцій

—»— 8 4 3 1

3. Закупівля автомобілів для назем-
ної метеорологічної системи спосте-
режень та базової системи спостере-
жень за забрудненням навколишньо-
го природного середовища

кількість придбаних наземних пересув-
них засобів

—»— 10 4 4 2

4. Закупівля автоматизованих метео-
рологічних станцій, автоматизованих 
засобів вимірювання метеорологіч-
них параметрів, автоматизованих по-
стів спостережень за гідрологічним 
режимом водних об’єктів та інших 
приладів для технічного і технологіч-
ного переоснащення наземної мете-
орологічної та гідрологічної системи 
спостережень

кількість упроваджених автоматизо-
ваних технічних засобів для технічно-
го і технологічного переоснащення на-
земної метеорологічної та гідрологічної 
системи спостережень

одиниць 539 258 134 147

5. Закупівля гідрологічних приладів та 
обладнання для технічного і техноло-
гічного переоснащення річкової, озер-
ної та морської системи спостережень

кількість упроваджених гідрологічних при-
ладів та обладнання для технічного і техно-
логічного переоснащення річкової, озерної 
та морської системи спостережень

—»— 28 18 2 8

6. Закупівля автоматизованих по-
стів спостережень за забрудненням 
атмосферного повітря, аналітичних 
приладів та обладнання для техніч-
ного і технологічного переоснащення 
вимірювальних хімічних, гідробіоло-
гічних, радіологічних лабораторій та 
базової мережі спостережень за за-
брудненням навколишнього природ-
ного середовища

кількість упроваджених автоматизо-
ваних постів спостережень за забруд-
ненням атмосферного повітря, прила-
дів та обладнання для переоснащен-
ня вимірювальних хімічних, гідробіоло-
гічних, радіологічних лабораторій та ба-
зової мережі спостережень за забруд-
ненням навколишнього природного се-
редовища

—»— 310 171 67 72

7. Закупівля сучасної комп’ютерної та 
допоміжної техніки, серверів зв’язку, 
модемів та іншого обладнання при-
ймання-передачі інформації

кількість упровадженої комп’ютерної та 
допоміжної техніки, серверів зв’язку, 
модемів та іншого обладнання при-
ймання-передачі інформації

одиниць 178 85 53 40

8. Розроблення та впровадження 
спеціалізованого програмного забез-
печення для приймання, обробки, пе-
редачі та формування баз даних гід-
рометеорологічної інформації

кількість розробленого та впровадже-
ного спеціалізованого програмного за-
безпечення для приймання, обробки, 
передачі та формування баз даних гід-
рометеорологічної інформації

—»— 1 1

9. Будівництво об’єктів інфраструкту-
ри гідрометеорологічних організацій 

кількість побудованих об’єктів інфра-
структури гідрометеорологічних орга-
нізацій

об’єктів 5 4 1

10. Капітальний ремонт приміщень 
та Галузевого державного архіву ма-
теріалів гідрометеорологічних спо-
стережень

кількість відремонтованих приміщень 
архіву

—»— 1 1

11. Реконструкція, модернізація та 
реставрація об’єктів гідрометеороло-
гічних організацій 

кількість модернізованих, реконструйо-
ваних та реставрованих об’єктів гідро-
метеорологічних організацій 

об’єктів 3 2 1

12. Ремонт службових приміщень та 
інших об’єктів гідрометеорологічних 
організацій

кількість відремонтованих службових 
приміщень та інших об’єктів гідромете-
орологічнихорганізацій

—»— 51 14 21 16

13. Відновлення приміщень лабо-
раторії спостережень за забруднен-
ням ґрунтів Центральної геофізич-
ної обсерваторії імені Бориса Срез-
невського 

кількість відновлених приміщень лабо-
раторій Центральної геофізичної обсер-
ваторії імені Бориса Срезневського 

—»— 3 3

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2021 р. № 461 
Київ

Про затвердження Порядку ведення типового реєстру 
конструкторської документації на озброєння, військову  

та спеціальну техніку
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 Закону України «Про оборонні за-

купівлі» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок ведення типового реєстру конструкторської документації 

на озброєння, військову та спеціальну техніку, що додається.
2. Державним замовникам у сфері оборони протягом трьох місяців з дня набран-

ня чинності цією постановою розробити та затвердити порядки ведення реєстрів кон-
структорської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку за напря-
мами діяльності відповідно до Порядку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, ор-
ганізувати створення і ведення відповідних реєстрів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2021 р. № 461

ПОРЯДОК 
ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову  

та спеціальну техніку
1. Цей Порядок визначає мету, призначення, структуру, форму та процедуру фор-

мування даних типового реєстру конструкторської документації на озброєння, вій-
ськову та спеціальну техніку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

реєстр конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну тех-
ніку (далі — реєстр) — сукупність упорядкованої інформації про наявність на під-
приємствах, в установах та організаціях всіх форм власності робочої конструк-
торської та ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та 
спеціальну техніку, призначеної для їх виробництва, модернізації та/або ремонту  
(далі — конструкторська документація);

користувачі реєстру — структурні підрозділи державного замовника у сфері обо-
рони, підприємства оборонно-промислового комплексу, на які покладаються завдан-
ня з організації розроблення, модернізації та/або ремонту озброєння, військової та 
спеціальної техніки.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про оборон-
ні закупівлі».

3. Метою типового реєстру є встановлення типових вимог до структури, форми та 
процедури формування даних для створення державними замовниками у сфері обо-
рони власних реєстрів за напрямами їх діяльності.

4. Реєстр призначений для:
забезпечення ведення обліку конструкторської документації, що розроблена за 

державні кошти та перебуває на підприємствах оборонно-промислового комплексу;
забезпечення уникнення повторного розроблення конструкторської документації 

за державні кошти;
контролю за місцезнаходженням конструкторської документації у разі реорганіза-

ції, зміни форми власності або ліквідації підприємств оборонно-промислового комп-
лексу, де вони утримувалися;

отримання інформації для підготовки вихідних даних для кодифікації озброєння, 
військової та спеціальної техніки, що виготовляються для потреб сил оборони Украї-
ни та держав — учасниць системи кодифікації НАТО;

забезпечення користувачів реєстру інформацією щодо наявності та стану кон-
структорської документації.

5. Реєстр має таку структуру:
робоча конструкторська документація;
ремонтна (конструкторська) документація.
6. Реєстр формується і ведеться державними замовниками у сфері оборони в 

електронному вигляді за формою, наведеною у додатку. Державні замовники у сфе-

Додаток  
до Порядку

ФОРМА ТИПОВОГО РЕЄСТРУ 
робочої конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку

Реєстра-
ційний 
номер

Номер 
і дата 
листа

Код групи 
дослідно-
конструк-
торської
роботи  

з розробки 
виробу

Назва виробу (скла-
дової частини) 

озброєння, військової 
та спеціальної техні-
ки згідно з технічни-
ми умовами, умовне
позначення, індекс. 
Назва, індекс осно-

вного зразка, до
складу якого входить 

складова частина

Позначення специ-
фікації (креслення), 

технічних умов,  
дата їх затверджен-
ня та строк дії, умов-
на кількість аркушів 
формату А4 комп-
лекту конструктор-
ської документації, 
його інвентарний

номер  
на підприємстві

Літера 
конструк-
торської 
докумен-

тації

Вид і тип 
носія  

конструк-
торської 
докумен-

тації

Номер і дата 
останнього ак-

та перевірки кон-
структорської до-

кументації, но-
мер і дата повідо-
млення про остан-

ню зміну

Підстава для розро-
блення та утримання 

конструкторської
документації  

(номер і дата рішен-
ня), номер і  дата на-
казу про прийняття 
(зняття) на/з озбро-
єння (постачання) 
або допуск до екс-

плуатації

Форма  
власності  

на конструк-
торську  

докумен-
тацію

Наявність чин-
ного патен-

ту на винахід/
корисну мо-

дель,
свідоцтва про 

реєстрацію 
авторського 

права

Наявність  
копії у стра-

ховому фонді 
документації

Найменування 
суб’єкта господа-
рювання, який є 

розробником кон-
структорської до-
кументації, міс-
цезнаходження, 

код згідно з  
ЄДРПОУ,  

телефон, адреса 
електронної по-
шти, веб-сайт

Найменування 
суб’єкта господа-

рювання, який є ви-
робником виробу 

озброєння, військо-
вої та спеціальної 
техніки, місцезна-

ходження,
код згідно з  

ЄДРПОУ, телефон, 
адреса електронної 

пошти, веб-сайт

Найменування 
суб’єкта господа-

рювання, який є ви-
робником основно-
го зразка, систе-

ми (комплексу), міс-
цезнаходження, код 

згідно з ЄДРПОУ, 
телефон, адреса 

електронної пошти, 
веб-сайт

Найменуван-
ня суб’єкта 
господарю-

вання, який є 
замовником 

виробу озбро-
єння, військо-
вої та спеці-

альної  
техніки

Найменування 
служби  

державного  
замовника  

у сфері  
оборони

Номенкла-
турний но-
мер НАТО

Код  
грифа  

обмеження 
доступу

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

_________
Примітки.  1. У графі 1 зазначається порядковий номер у реєстрі, за яким обліковано комплект робочої конструкторської або ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та спеціальну техніку. 

2. У графі 2 зазначаються реквізити листа, що є підставою для внесення інформації до реєстру. 
3. У графі 3 зазначається код групи дослідно-конструкторської роботи із створення виробу: зразок (комплекс) озброєння, військової та спеціальної техніки — 1, складова частина зразка, системи (комплексу) озброєння, військової та спеціальної техніки — 2, комплектувальні вироби міжгалузе-
вого використання — 3. 
4. У графі 7 зазначається вид і тип носія конструкторської документації, на якому зберігається комплект конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку: О — оригінал, Д — дублікат, К — копія; паперовий або електронний носій (наприклад: О/папер., К/електрон.). 
5. У графі 10 зазначається форма власності на конструкторську документацію: державна — «Держ.», приватна — «Приват.» та скорочене найменування органу управління підприємства-утримувача комплекту робочої конструкторської або ремонтної (конструкторської) документації на озброєн-
ня, військову та спеціальну техніку. 
6. У графі 11 зазначається «так» — у разі наявності чинного патенту на винахід/корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права, назва документа, його номер і дата, «ні» — у разі відсутності таких документів. 
7. У графі 12 зазначаються вихідний номер і дата супровідного листа до відправленого на мікрофільмування комплекту робочої конструкторської або ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, а також найменування установи страхового фонду документації. 
8. У графі 18 зазначається 13-розрядний цифровий код, що призначається центральним органом кодифікації в системі кодифікації НАТО. За відсутності номенклатурного номера НАТО зазначається чотиризначний цифровий код за національним класифікатором ДК 020:2016. 
9. У графі 19 зазначається код грифа обмеження доступу до комплекту робочої конструкторської або ремонтної (конструкторської) документації на озброєння, військову та спеціальну техніку: «Нетаємно» — 1, «Для службового користування» — 2, «Таємно» — 3, «Цілком таємно» — 4. 
10. У графі 20 зазначається додаткова інформація, що встановлюється державним замовником у сфері оборони.

рі оборони визначають порядок формування і ведення реєстру за напрямом діяль-
ності з урахуванням положень цього Порядку.

7. До реєстру включається інформація про наявність та стан конструкторської до-
кументації на вироби озброєння, військової, спеціальної техніки та їх складові части-
ни, яка розроблена за результатами дослідно-конструкторських робіт, що виконува-
лися на замовлення державного замовника у сфері оборони, або розроблена в ініці-
ативному порядку на вироби озброєння, військової, спеціальної техніки та їх складові 
частини, що постачаються державному замовнику у сфері оборони.

Відомості про проектну документацію на озброєння, військову та спеціальну тех-
ніку до реєстру не включаються.

8. Формування даних реєстру здійснюється шляхом подання підприємствами 
оборонно-промислового комплексу — виконавцями державних контрактів з оборон-
них закупівель такої інформації:

назва та умовне позначення виробу озброєння, військової та спеціальної техніки 
або складової частини (назва основного зразка, до складу якого входить);

позначення основного конструкторського документа, технічних умов;
літера конструкторської документації;
вид і тип носія конструкторської документації;
підстава для розроблення конструкторської документації;
форма власності на конструкторську документацію;
наявність чинного патенту на винахід/корисну модель, свідоцтва про реєстрацію 

авторського права;
наявність копії у страховому фонді документації;
найменування розробника конструкторської документації;
найменування виробника виробу озброєння, військової та спеціальної техніки;
найменування виробника основного зразка (для складової частини);
код грифа обмеження доступу.
9. Інформація з реєстру надається користувачам реєстру державним замовником 

у сфері оборони за їх письмовим запитом.
10. Заходи, пов’язані з веденням, зберіганням, захистом та наданням інформації 

про конструкторську документацію, здійснюються з дотриманням вимог законодав-
ства щодо охорони державної таємниці та захисту службової інформації, а також за-
хисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланка суворої звітності  

поліса ОСЦПВ в кількості 3 (три) шт.: АР 0881151, АР 1262997, АР 1793005. 

Вважати їх недійсними.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланка суворої звітності  

поліса ОСЦПВ в кількості 2 (дві) шт.: АР 0866919, АР 1252395. Вважати  

їх недійсними.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланка суворої звітності  

поліса ОСЦПВ в кількості 2 (дві) шт.: АР 0883615, АР 0883652. Вважати їх  

недійсними. 

Горбачук Г.Б., приватним нотаріусом Одеського міського нотарі-

ального округу 02 квітня 2021 року відкрито спадкову справу до май-

на померлого Пащенко Андрія Валентиновича, 14 березня 1967 року 

народження, який помер 21 лютого 2021 року.

Для оформлення спадкових прав усіх спадкоємців прошу зверта-

тися за адресою: 65014, Одеська область, м. Одеса, вул. Єврейська, 

10, кв. 14. Тел. 048-706-56-26.

Горбачук Г.Б., приватним нотаріусом Одеського міського нота-
ріального округу, 08 квітня 2021 року відкрито спадкову справу до 
майна померлої Грінюк Ліни Володимирівни, 17 грудня 1952 року 
народження, яка померла 14 грудня 2021 року, та встановлено наяв-
ність заповіту від імені спадкодавця, посвідченого на території Авто-
номної Республіки Крим.

Для оформлення спадкових прав усіх спадкоємців прошу зверта-
тися за адресою: 65014, Одеська область, м. Одеса, вул. Єврейська, 
10, кв. 14. Тел. 048-706-56-26.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у складі: головуючого 
судді Стрельбицького В. В., судді Фролової Л. Д., судді Романюка В. Ф.) знаходиться кримі-
нальне провадження про обвинувачення Ткаченка Володимира Ярославовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у даній справі судом призначено на 24 
травня 2021 року об 11 годині 15 хвилин у приміщенні Галицького районного суду м. Львова 
за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 3 кабінет).

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославовича, 07.07.1980 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Ленінського комсомолу, 
буд. 5, кв. 56, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату та час спра-
ву буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федосовича (к/п № 22018011000000011), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотан-
ня про здійснення спеціального судового провадження відбудеться 26 трав-
ня 2021 року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою:  м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 
(зал с/з № 61).

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

Суддя С.І. Дячук

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Нахлупіна Віталія Германовича, 19.04.1966 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Германовича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення 
спеціального судового провадження відбудеться 27.05.2021 р. о 15:30 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 03148,  
м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А. 

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

Суддя Ясельський А.М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
ченого Михайлова Євгенія Анатолійовича, 02.09.1951 року народжен-
ня, для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 4201601000000045 відносно Михайлова Євгенія Анатолійовича, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України, та пові-
домляє, що судовий розгляд відбудеться 31.05.2021 р. о 09:30 год. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

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

Суддя Ясельський А.М.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/413/2020 за обвинуваченням Безазієва 
Лентуна Романовича за ознаками злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 111 КК 
України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 25 травня 2021 
року о 09:30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб.513.

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

Суддя П.Л. Слободянюк

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/273/2021 по обвинуваченню Кишинця 
Олександра Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий роз-
гляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 27 травня  
2021 року о 09:30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб.513.

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

Суддя П.Л. Слободянюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке 
відбудеться о 10 годині 00 хвилин 31 травня 2021 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинуваченого Ге-
люха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 року народження, в рамках кри-
мінального провадження № 22014000000000338, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 17 травня 2014 року, за ознаками вчинення 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 437 КК України.

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

Суддя Є.О. Мартинов

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Короткову Любов Ми-
хайлівну як обвинувачену на 11 год. 55 хв. 26 травня 2021 року у справі за 
обвинуваченням Короткової Любов Михайлівни 19.08.1966 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5, каб. 5.

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

 Суддя Федосєєв С.В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Моісеєнко Те-
тяна Іллівна, 06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 27 травня 2021 року о 15-30 год., в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб.4, під голо-
вуванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1680/2020 відносно Поповича Сергія Ген-
надійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 26.05.2021 року о 14:00 в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

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

Суддя В.В. Бугіль

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення довічних державних  

стипендій видатним діячам науки
Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні 

стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної 
культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 
року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімдеся-
тирічного віку:

ГЛІКІНУ Марату Ароновичу — 1935 року народження, докторові технічних наук, профе-
сорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

ДАНИЛЬЧЕНКУ Борису Васильовичу — 1939 року народження, докторові технічних на-
ук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної пре-
мії СРСР

ЗАЛОЗІ Вільяму Олександровичу — 1936 року народження, докторові технічних наук, 
професорові

КОЗАЧЕНКУ Михайлу Романовичу — 1937 року народження, докторові сільськогоспо-
дарських наук, професорові, заслуженому працівникові сільського господарства України

КОНОРЕВУ Борису Михайловичу — 1934 року народження, докторові технічних наук, 
професорові, лауреатові Державної премії УРСР

ПОТОПАЛЬСЬКОМУ Анатолію Івановичу — 1938 року народження, кандидатові медич-
них наук, доцентові, заслуженому винахідникові України

ТУНІКУ Анатолію Азарійовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, про-
фесорові

ШЕВЧЕНКУ Володимиру Федоровичу — 1935 року народження, докторові історичних 
наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

ЯРМОЛЕНКУ Миколі Григоровичу — 1936 року народження, кандидатові технічних на-
ук, професорові, заслуженому будівельникові України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
17 травня 2021 року
№194/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2021 р. № 464 
Київ

Про внесення змін до Порядку і умов проведення конкурсу  
з відбору адвокатів,  які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362 (Офіційний вісник України, 2011 р., 
№ 101, ст. 3718; 2017 р., № 67, ст. 1992; 2018 р., № 88, ст. 2918), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 464

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів,  

які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги
1. В абзаці восьмому пункту 2 слова «голові та» виключити.
2. У пункті 4 слова «головними територіальними управліннями юстиції в Автономній 

Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі» замінити словами «міжрегіональни-
ми управліннями Мін’юсту».

3. У другому реченні пункту 5 слова «головним територіальним управлінням юстиції в Ав-
тономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі» замінити словами «міжрегіо-
нальним управлінням Мін’юсту».

4. Абзац п’ятий пункту 8 викласти в такій редакції:
«приймає рішення у зв’язку з проведенням конкурсу, а також щодо проведення своїх за-

сідань дистанційно в режимі відеоконференції. Рішення комісії оформляються відповідними 
протоколами, що підписуються усіма членами комісії, які були присутні на відповідному за-
сіданні або брали участь в оцінюванні адвокатів на відповідному етапі проведення конкурсу. 
Протоколи можуть бути створені в електронній формі з накладенням кваліфікованих елек-
тронних підписів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний до-
кументообіг і про електронні довірчі послуги усіх членів комісії, які були присутні на відпо-
відному засіданні або брали участь в оцінюванні адвокатів на відповідному етапі проведен-
ня конкурсу;».

5. Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:
«Засідання комісії можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції за умови 

наявності технічної можливості.
Організація та проведення засідань комісії дистанційно в режимі відеоконференції здій-

снюється у загальному порядку. Технічне забезпечення проведення засідань комісії дистан-
ційно в режимі відеоконференції здійснюється відповідним регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

Засідання комісії, що проводиться дистанційно в режимі відеоконференції, є правомож-
ним, якщо на ньому в режимі відеоконференції, що дає змогу одночасно бачити та чути всіх 
учасників засідання комісії, присутні члени комісії в кількості не менш як двох третин її скла-
ду.».

6. Пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:
«За рішенням комісії співбесіда може проводитися дистанційно в режимі відеоконферен-

ції за умови наявності технічної можливості.
Перед проходженням співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції адвокат 

пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та під-
тверджує громадянство України, чи паспортний документ іноземця, що дає змогу ідентифіку-
вати цього адвоката, та свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.».

7. У першому реченні абзацу третього пункту 18 слова «голові та» виключити.
8. Пункт 25 доповнити абзацами такого змісту:
«У разі проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції канал зв’язку, час 

і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з адвокатом будь-яким доступним 
способом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку.

Під час проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції використовувані 
технічні засоби та/або технології повинні забезпечувати належну якість зображення та звуку.».

9. У пункті 26:
1) третє речення абзацу першого після слів «протокол підписується» доповнити словами 

і цифрою «, в тому числі з накладенням кваліфікованих електронних підписів відповідно до 
абзацу п’ятого пункту 8 цих Порядку і умов,»;

2) абзац другий після слів «електронному вигляді» доповнити словами «(скановану копію 
протоколу), а у разі створення протоколу в електронній формі з накладенням кваліфікованих 
електронних підписів — в електронній формі».

10. У тексті Порядку і умов слова «головне територіальне управління юстиції» в усіх від-
мінках і формах числа замінити словами «міжрегіональне управління» у відповідному від-
мінку і числі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2021 р. № 466 
Київ

Про внесення змін до Порядку організації будівництва 
житла для військовослужбовців та членів їх сімей  

на земельних ділянках, що належать до земель оборони
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до  Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та 

членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 715 «Деякі 
питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земель-

них ділянках, що належать до земель оборони» (Офіційний вісник України, 2011 р.,  
№ 53, ст. 2103; 2012 р., № 55, ст. 2208; 2017 р., № 40, ст. 1254; 2018 р., 
№ 55, ст. 1912), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 12 травня 2021 р. № 466

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку організації будівництва  
житла для військовослужбовців та членів їх сімей  

на земельних ділянках, що належать до земель оборони
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Термін «розвідувальний орган» вживається у значенні, наведеному в Законі 

України «Про розвідку».».
2. В абзаці другому пункту 3 слова «Служба зовнішньої розвідки» замінити слова-

ми «розвідувальний орган».
3. В абзаці першому пункту 5 слова «Голова Служби зовнішньої розвідки» заміни-

ти словами «керівник розвідувального органу».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2021 р. № 468 
Київ

Про затвердження переліку товарів, які не можуть 
бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення 
з умовним частковим звільненням від оподаткування 

митними платежами за умови, що строк їх експлуатації 
закінчився

Відповідно до частини восьмої статті 106 Митного кодексу України Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим тим-
часового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними 
платежами за умови, що строк їх експлуатації закінчився, що додається.

2. Міністерству закордонних справ повідомити про зміст переліку, затверджено-
го цією постановою, Депозитарію Конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 
1990 року.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім позицій «8606 10 00 00» 
і «8606 99 00 00» переліку, затвердженого цією постановою, які набирають чиннос-
ті з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 468

ПЕРЕЛІК 
товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим  

тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування 
митними платежами за умови, що строк їх експлуатації закінчився

Код згідно з УКТЗЕД Назва
8606 10 00 00 Вагони залізничні для перевезень вантажів коліями, несамо-

хідні, вагони-цистерни та подібні їм
8606 30 00 00 Вагони залізничні для перевезень вантажів коліями, несамо-

хідні, вагони саморозвантажувальні, крім вагонів товарної 
підпозиції 8606 10

8606 91 80 00 Вагони залізничні для перевезень вантажів коліями, несамо-
хідні, криті і такі, що замикаються, інші

8606 92 00 00 Вагони залізничні для перевезень вантажів коліями, несамохід-
ні, відкриті, із стаціонарними бортами заввишки понад 60 см

8606 99 00 00 Вагони залізничні для перевезень вантажів коліями, неса-
мохідні, інші
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ОГОЛОШЕННЯ
_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

2021347493
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Об’єктом планованої діяльності є будівництво виробничо-складського комплексу (V класу санітарної класифіка-

ції) в межах Колонщинської сільської ради Макарівського району Київської області. Земельна ділянка (кадастро-
вий номер 3222782600:10:001:0015), на якій планується провадження планованої діяльності, знаходиться в при-
ватній власності. 

У результаті планованої діяльності передбачається будівництво виробничо-складського комплексу (V класу са-
нітарної класифікації):

- влаштування виробничо-складського комплексу (V класу санітарної класифікації), з влаштуванням виробничо 
складської будівлі площею забудови до 21 тис. м2 ;

- влаштування артезіанських свердловин;
- влаштування очисних споруд
- влаштування допоміжних будівель та споруд забезпечення (Дизель-генератор, газова котельня, трансформа-

торна підстанція (КТП), тощо).
В’їзд та виїзд на ділянку проектування передбачається через запроектований проїзд з виїздом на автошлях Київ 

— Чоп. На виїздах передбачається встановлення не капітальної будівлі КПП.
Складська будівля забезпечена зоною маневрування вантажного транспорту та безперешкодного під’їзду фур 

до доків, необхідною кількістю пандусів в’їзду навантажувачів всередину будівлі. Кількість входів та евакуаційних 
виходів з будівлі складу відповідає нормам та дозволяє безпечну експлуатацію будівлі. 

Проектом передбачено влаштування стоянок вантажного та легкового транспорту загальною кількістю 144 м/
місць. На стоянках для легкових автомобілів передбачено влаштування паркувальних м/місць для маломобільних 
верств населення загальною кількістю 16 м/місць.

Передбачається облаштування виробничо-складської споруди, що призначена здебільшого для зберігання за-
гальних «сухих товарів» таких як електротовари, побутова техніка, будівельні матеріали, та продукти харчування 
– бакалія (за виключенням товарів, що швидко псуються та заморожених товарів), запасні частини та товари що-
денного вжитку.

Режим роботи підприємства – однозмінний, тривалість зміни – 8 годин.
Охорона працює цілодобово в дві зміни по 12 годин.
Тривалість робочого тижня для працюючих – 40 годин.
Кількість робочих днів в році – 365.
Чисельність складського, виробничого і адміністративно - управлінського персоналу складає 119 осіб.
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробни-

цтва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРМА ДВЕЛОПМЕНТ», код згідно з ЄДРПОУ 36947851, 

місто Київ, вул. Саксаганського, будинок 36 ЛІТЕРА Д  Контактний номер телефону: +380967583669
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, іден-

тифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (по-
штовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004  

м. Київ, вул. Басейна, 1/2А 
Електронна адреса: eko.koda@ukr.net 
тел./факс тел: (044) 279-01-58
Контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме резуль-

тати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України; 

інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встанов-
лення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльнос-
ті або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний  
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громад-
ських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться -
__________________________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться -
________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до зві-

ту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004 м. Київ, вул. Ба-

сейна, 1/2А 
Електронна адреса: eko.koda@ukr.net 
тел./факс тел: (044) 279-01-58
Контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна 

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауважен-

ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004  

м. Київ, вул. Басейна, 1/2А 
Електронна адреса: eko.koda@ukr.net 
тел./факс тел: (044) 279-01-58
Контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у  

абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 99 аркушах та Додатки 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від при-

міщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
1. Колонщинська сільська рада за адресою 08032, Київська обл., Макарівський р-н, с. Колонщина, вул. Київська, 

буд. 16 тел.: 045-784-22-31. Контактна особа – староста Павленко С.К. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та ін-
шою додатковою інформацією можна ознайомитись впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення докумен-
тів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Контактна особа – Шаваринский В.В.

2. Макарівська селищна рада, 08000, Київська обл. смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30. Селищний го-
лова Токар В. Я., тел. 045-78-6-08-64. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією 
можна ознайомитись впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля. Контактна особа – заступник голови Карбовській А.Г.

3.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з доку-

ментами, контактна особа)

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 05 листопада 2015 року, за обвинуваченням 
Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 
368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 року постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною пер-
шою статті 263 Кримінального кодексу України, 12 квітня 2021 року в зазначеному кримінальному провадженні за-
кінчено підготовче судове засідання та призначено судовий розгляд.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова Апостолів-
ського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, Кремінський район, місто 
Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального 
кодексу України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 02 червня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-561-26-51), головую-
чий суддя: Сікора К.О., судді: Гавриленко Т.Г., Танасевич О.В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 Кримінального процесу-
ального кодексу України. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 

10.04.1971 року народження, останнє відоме місце про-
живання: Херсонська область, Чаплинський район,  
с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України повідомляється про те, що 02.08.2018 року Хер-
сонським міським судом Херсонської області по кримі-
нальному провадженню №22015230000000032 за обви-
нуваченням Степанько Сергія Леонідовича за ст. 258-3  
ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення роз-
гляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) 
у порядку спеціального судового провадження.

Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому 
необхідно з’явитися 27.05.2021 року о 08:30 год. у каб. 
703 до Херсонського міського суду Херсонської області 
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для учас-
ті у розгляді кримінального провадження № 766/9438/17 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченого.

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

Суддя Зубов О.С.

Втрачене свідоцтво про право власності  на житло, ви-

дане згідно з розпорядженням № 1941 Державного ко-

мунального управління житлового господарства Мін-

ського району м. Києва від 07 вересня 2000 року на квар-

тиру  № 90, що знаходиться у будинку № 48,  розташова-

ного по проспекту Героїв Сталінграду в м. Києві, власни-

ками якої в рівних частках кожному були: Пащенко Тетя-

на Ульянівна, Рутенко Лідія Сергіївна, Дорошенко Олена 

Вячеславівна,  ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Приватний нотаріус Тернопільського міського нота-

ріального округу О.І. Дзюбановська повідомляє про від-

криття спадщини після померлої 15 листопада 2019 ро-

ку Ханіної Людмили Петрівни. Для оформлення спадко-

вих прав просимо з’явитися спадкоємців в місячний тер-

мін за адресою: м. Тернопіль, площа Героїв Євромайда-

ну, 9/131.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Івано-

вич, 29.06.1966 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м . Херсон, вул. Паровозна, 121, відпо-
відно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляєть-
ся про те, що 20.11.2018 року Херсонським міським су-
дом Херсонської області по кримінальному проваджен-
ню №22015230000000058 за обвинуваченням Ярошев-
ського Володимира Івановича за ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни постановлена ухвала про здійснення розгляду спра-
ви за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку 
спеціального судового провадження.

Також Ярошевському В.І. повідомляється про те, 
що йому необхідно з’явитися 26.05.2021 року о 08:30 
год. у каб. 703 до Херсонського міського суду Херсон-
ської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29 для участі у розгляді кримінального проваджен-
ня № 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обви-
нуваченому.

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

Суддя Зубов О.С.

Відкрилася спадщина після смерті ГАЛКІНА ОЛЕК-

САНДРА ВАСИЛЬОВИЧА, який народився 25 лютого 

1959 року у місті Дніпрі, померлого 06.11.2020 року. Роз-

шукуються його спадкоємці, в тому числі Галкін Олек-

сандр Олександрович, 22 червня 1992 року народжен-

ня, яким пропонується протягом місяця від дня публіка-

ції цього оголошення звернутися до приватного нотаріу-

са Дніпровського міського нотаріального округу Котенок 

Тамари Василівни за адресою: м. Дніпро. вул. Грушев-

ського Михайла, 67/4. моб.тсл.+38(096)3560109.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотарі-

ального округу К.О. Михайлець повідомляє про відкриття 

спадщини після Тішкіної Тетяни Миколаївни, 09.03.1963 

року народження, яка померла 02.02.2021 року. Спадко-

ємцям Тішкіної Тетяни Миколаївни необхідно звернути-

ся до нотаріальної контори за адресою: м. Дніпро, вул. 

Шмідта, 21/4 до 02.08.2021 року. Телефон 0677613019.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петрови-
ча, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце проживання: 
Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Донецький, 
18, кв. 6) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа  
№ 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М.П. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 01.06.2021 ро-
ку о 09-00 год. в залі судового засідання за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У 
разі неявки обвинуваченого Михайлова М.П. криміналь-
не провадження буде здійснюватися за його відсутності. 
Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді    
Погрібна О.М., Новікова Н.В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 
30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, 
Старобешівський район, м. Кальміуське, вул. Циса, 18) 
у судове засідання для здійснення спеціального судово-
го провадження у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР за № 22017260000000004 від 16.02.2017 
(справа № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршуно-
ва В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
31.05.2021 року о 14-30 годині в залі судового засідан-
ня за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова 
В.І кримінальне провадження буде здійснюватися за йо-
го відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Кова-
ленко П.Л., судді Андрущенко О.Ю., Новікова Н.В.

Зіпсоване посвідчення грома-
дянки, потерпілої від Чорнобиль-
ської катастрофи, категорії 1 серія 
А № 11746 від 15.01.93 та вкладка 
до нього № 188706 від 12.08.1998, 
видане Київською облдержадмі-
ністрацією на ім’я Ільницька Лідія 
Опанасівна, вважати недійсним.

Приватний нотаріус Новобузького районного нотаріального округу Мико-
лаївської області Паліюк Л.M. повідомляє, що після смерті 29 березня 2021 
року Федик Марії Григорівни, 1942 року народження, відкрилася спадщина. 
Прошу її спадкоємців до 29 вересня 2021 року звернутися до офісу приват-
ного нотаріуса, що знаходиться за адресою: м. Новий Буг Миколаївської об-
ласті, вул. Гагаріна, 11/2 (т. 097-93-165-48). Після спливу 6-місячного стро-
ку з часу відкриття спадщини свідоцтва про право на спадщину будуть вида-
ні спадкоємцям, які прийняли спадщину.
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У Бельгії продали замок за один євро
ВИГІДНА ПОКУПКА. Фла-

мандський уряд Бельгії при-
дбав 500-річний замок ван Ге-
ерс у провінції Лімбург за один 
євро. Попри символічну ціну, 
відновлення старовинної будів-
лі може обійтися у мільйони єв-
ро, адже вона перебуває в ава-
рійному стані. 

Замок ван Геерс збудовано 
у ХІІІ сторіччі, і відтоді він змі-
нив багатьох власників. 1859 
року замок перейшов у влас-
ність родини місцевих аристо-
кратів Десмайсієрів. Родина во-
лоділа нерухомістю доти, доки 
1971-го її власниками не ста-
ли брати Мішель і Рікардо Дес-
майсієри, які постійно сварили-
ся. Зрештою вони перестали 
між собою спілкуватися і поча-
ли мешкати кожен в окремому 
крилі замку. 

У середині 1990-х родина 
Десмайсієрів жила доволі за-
можно. Як розповів 1992 ро-
ку в інтерв’ю місцевому теле-
каналу Мішель Десмайсієр, ко-
ли вони з братом були дітьми, у 
замку мешкали їхній приватний 
учитель, механік, який обслуго-
вував автомобіль їхніх матері та 
бабусі, кухар, двоє помічників, 
тесля та садівник. 

Проте з часом сварка між 
братами призвела до того, що 
вони не змогли утримувати ве-
ликий замок і парк, площа яко-
го становить 5 гектарів. Вони 
підтримували житловий стан у 
кімнатах на своїй половині зам-
ку. Тим часом велику бальну 
залу, галерею, подвір’я та парк 
повністю занедбали, бо ніяк не 
могли дійти згоди, хто і за що 
має платити. Як розповідають 

місцеві жителі, ці фінансові су-
перечки спричинили жарти, і 
величезну бальну залу замку 
стали називати залою блакит-
них відер, бо замість того, щоб 
ремонтувати дах, брати під-
ставляли відра там, де зі сталі 
крапала вода. 

2001 року Мішель Десмайсі-
єр, який протягом багатьох ро-
ків жив в Іспанії, вирішив за-
лишитися там назавжди, де й 
помер 2014-го. Його брат Рі-
кардо переїхав до сина в бу-
динок у бельгійських Арден-
нах. Замок тривалий час сто-
яв занедбаним і нікому не по-
трібним. Спершу його хотіли 
продати за 3 мільйони євро. 
Але оскільки охочих не знахо-
дилося, суд Бельгії, взявши до 
уваги історичну цінність замку 
та його занедбаний стан, дав 

дозвіл фламандському уряду 
придбати нерухомість за один 
євро.

Міністерство спадщини 
Фландрії тепер має витрати-
ти близько 10 мільйонів євро 
на відновлення споруди, і цих 
коштів вистачить лише для на-
гальних реставраційних робіт, 
пише видання Brussels Times. 
Тому фламандський уряд шу-
кає інвесторів, готових вклас-
ти гроші у цей потенційно при-
вабливий туристський об’єкт. 

«Звичайно, скуповувати ста-
рі замки — не справа уряду, 
але цей особливий, бо це на-
ша культурна спадщина. І як-
би він і надалі гнив і розвалю-
вався, це було б для нас вели-
кою ганьбою», — заявив мі-
ністр з питань спадщини Маті-
ас Діпедел. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Учасниця з Мексики 
виграла титул  
«Міс Всесвіт-2021»

КРАСА. Минулими вихідними у Флориді (США) завершився 69-й  
конкурс «Міс Всесвіт». У фінал вийшло чотири представниці Ла-
тинської Америки: міс Бразилія, міс Домініканська Республіка, міс 
Мексика і міс Перу, а також міс Індія. Після голосування членів журі 
перемогу й діамантову корону «Міс Всесвіт-2021» було присудже-
но Андреа Месі, 26-річній інженерці-програмістці з Мексики. 

Андреа не вперше брала участь у конкурсах краси, і в її активі 
вже є титул віцеміс світу 2017 року. Вона активно захищає права 
жінок, захоплюється екстремальним спортом і кросфітом, переко-
нана веганка. Андреа Меса виступає амбасадоркою туристського 
бренда міста Чіуауа, в якому народилася. Бере участь у діяльнос-
ті благодійної асоціації, яка щороку збирає кошти для бідних в Ін-
дії, Індонезії та Китаї. 

У промові на конкурсі Андреа говорила про зміни стандартів кра-
си у сучасному світі: «Тепер краса — це не лише те, який ми має-
мо вигляд. Як на мене, красу випромінюють наша душа і серце, се-
крет у тому, як ми поводимося. Ніколи і нікому не дозволяйте ска-
зати, що ви не особливі».

Україну на конкурсі «Міс Всесвіт-2021» представляла 28-річна 
модель Єлизавета Ястремська.

Тривалий робочий день може стати 
причиною хвороб і передчасної смерті

КУЛЬТУРА ПРАЦІ. За дани-
ми Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, перевищення 
тривалості робочого дня стає 
причиною смерті сотень ти-
сяч людей щороку. Перше гло-
бальне дослідження засвідчи-
ло, що 2016 року 745 тисяч лю-
дей померли від інсульту й сер-
цевих захворювань через те, 
що перевантажували себе ро-
ботою.

Дослідження довело, що 
найбільше жертв понаднормо-
вого робочого дня припадає 
на жителів Південно-Східної 
Азії та західної частини Тихо-

океанського регіону. У ВООЗ 
висловили припущення, що 
ця тенденція може погіршити-
ся через пандемію коронавіру-
су у світі. Тривалість робочо-
го тижня, що перевищує 55 го-
дин, може збільшити ризик ви-
никнення інсульту на 35% та на 
17% — ризик смерті від серце-
вих захворювань порівняно з 
тижневою зайнятістю 35—40 
годин.

Дослідження, проведене 
ВООЗ спільно з Міжнародною 
організацією праці, підтверди-
ло, що майже три чверті тих, 
хто помер внаслідок робочої 

перевантаженості, були чоло-
віками середнього та старшо-
го віку. Хоч дослідження не 
охоплювало періоду пандемії, 
представники ВООЗ заявили, 
що поширення практики дис-
танційної роботи та економіч-
ний спад могли збільшити ри-
зики, пов’язані з перевищен-
ням робочого часу. 

«Маємо дані, які свідчать, що 
у країнах, які оголошують за-
гальнонаціональний локдаун, 
кількість робочих годин збіль-
шується приблизно на 10%», 
— розповів технічний дирек-
тор ВООЗ Френк Пега. У дослі-

дженні йдеться, що понаднор-
мовий робочий день спричи-
няє третину всіх захворювань, 
пов’язаних з роботою. 

ВООЗ пропонує роботодав-
цям враховувати це, оцінюючи 
ризики для здоров’я працівни-
ків. Скорочення робочих годин 
може виявитися вигідним і са-
мим роботодавцям, оскільки 
доведено, що це хороший спо-
сіб підвищити продуктивність 
праці. «Не збільшувати кіль-
кість робочих годин в умовах 
економічної кризи — це мудре 
рішення», — вважає Френк 
Пега. 

Через коронавірус Китай закрив Еверест  
для альпіністів

ПАНДЕМІЯ. Влада КНР 
ухвалила рішення відклика-
ти раніше видані дозволи на 
сходження на найвищу точку 
планети Еверест із китайсько-
го боку Тибету. Про це повідо-
мляє державне агентство Ки-
таю Сіньхуа. У Пекіні побою-
ються, що альпіністи, які дола-
ють вершину з непальської бо-
ку, можуть бути носіями вірусу. 

На початку травня китайські 
державні ЗМІ повідомили, що 
Пекін ініціює облаштування лі-
нії розмежування на верши-
ні Евересту. Так пропонували 
відокремити тих, хто підніма-
ється з боку Китаю, від альпі-
ністів, котрі почали сходження 
з боку Непалу. Він потерпає від 
спалаху коронавірусної хворо-
би. Згідно з повідомленнями 
міністерства охорони здоров’я 
країни, щодня фіксують при-
близно 8 тисяч нових хворих. 
Майже 20% загальної кількос-
ті недужих у Непалі від почат-
ку пандемії було зареєстрова-
но за останні десять днів.

Зростання кількості хворих 
змусило оператора міжнарод-
ної експедиції піднімання на 
Еверест відмовитися від своєї 
мети. У заяві, надісланій CNN, 
очільник експедиції австрій-

ський альпініст Лукас Фуртен-
бах наголосив: «Ми виріши-
ли згорнути нашу місію через 
проблеми безпеки внаслідок 
спалаху коронавірусу. Ми не 
хочемо посилати людей на це 
сходження, бо вони можуть за-
хворіти високо в горах і там по-
мерти». 

За його словами, вирушати 
вгору від базового табору то-
ді, коли істотно зростають по-

казники захворюваності, без-
відповідально. «Ми не хочемо 
наражати на небезпеку життя 
наших 20 клієнтів, чотирьох гі-
дів та 27 місцевих жителів — 
представників народу шерпа», 
— заявив Лукас Фуртенбах. 
Він повідомив, що кількість ін-
фікованих у базовому таборі 
біля підніжжя Евересту зрос-
ла за останні дні, і висловив 
подив із приводу того, що офі-

ційні представники Непалу не 
звертають на цю ситуацію жод-
ної уваги. 

Хоч сезон сходження на Еве-
рест може спричинити спалах 
захворювань серед альпіністів 
і призвести до додаткових на-
вантажень на лікарні Катман-
ду, Непал видав понад 400 до-
зволів для сходження, що ста-
ло найбільшою кількістю за 
останні десятиліття.
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Зростання кількості хворих змусило оператора міжнародної експедиції піднімання  
на Еверест відмовитися від своєї мети  

Андреа Месі не вперше бере участь у конкурсах краси,  
і в її активі вже є титул віцеміс світу 2017 року
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