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Заступник міністра освіти і науки про впровадження 
мобільного застосунка «Всеукраїнська школа онлайн»

Відсутність декларації — 
не причина відмови 

ВАКЦИНАЦІЯ. 145 медзакладів отримали за вакцинацію 
від НСЗУ понад 3,993 млн грн. Найбільше коштів отрима-
ли заклади Київської, Харківської областей і Києва. Понад 
854 тисячі осіб отримали дозу вакцини проти  COVID-19. 
Загалом бюджет Програми медичних гарантій передбачає 
майже півтора мільярда гривень на вакцинацію, повідомляє 
прессужба НСЗУ. Цю суму спрямують на оплату роботи мо-
більних команд, які проводять щеплення. Забезпечення 
вакцинами не входить до бюджету Програми медичних га-
рантій. Заклади забезпечують вакцинами централізовано.

Щеплення вакциною AstraZeneca отримали понад 715 
тисяч, вакциною CoronaVac — 75 тисяч, Pfizer — понад 50 
тисяч пацієнтів. З них вакцину отримали понад 250 тисяч 
осіб, старших 66 років, і 180 тисяч — віком 56—65 років. 

Відсутність декларації із сімейним лікарем комуналь-
ного закладу або взагалі відсутність декларації не мо-
же бути підставою для відмови людині у вакцинації про-
ти COVID-19. 

АРТУР СЕЛЕЦЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

1,5 млрд 
доз вакцин від COVID-19 уже 

використано у світі. Найбільше — 
в Китаї, США, ЄС, Індії та Великій 

Британії

«Навчання в смартфоні та 
урок за одним кліком — 

уже не фантастика.  
Це наша нова 

реальність».

Три ключові 
міністерства отримали 
нових очільників

КАДРИ. Верховна Рада призначила керівників МОЗ, 
Мінінфраструктури та Мінекономіки без довгої розкачки  
та з прицілом на швидкий і дієвий результат їхньої роботи
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«Урядовий кур’єр» з’ясовує, як 
пожвавлення на первинному 
і вторинному ринках житла 
пов’язане з економічними 
процесами у країні

НЕРУХОМІСТЬ

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо споживчих 
кредитів, наданих в іноземній 
валюті»

ЦИТАТА ДНЯ

Україна підніметься на висоту потужних 
держав світу
ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ РОБОТИ. Глава держави три години звітував про зроблене за два роки

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Минув другий рік президент-
ства Володимира Зелен-

ського. Тож час підбити проміжні 

підсумки зробленого та окресли-
ти плани на найближче майбутнє. 

Місцем для пресконференції 
глави держави було обрано тери-
торію ДП «Антонов». І це не ви-
падково. Президент наголосив, 

що його мета  — побудувати краї-
ну мрій, щоб вона піднімалася ду-
же високо вгору, як літаки «Анто-
нова». 

«Позаду мене наш україн-
ський літак «Руслан» (Ан-124), 

останній раз ми будували такий 
у 1994 році. Праворуч від нас, що 
символічно, але й трагічно зву-
чить, — недобудована «Мрія» 
(Ан-225). А зліва — новий фюзе-
ляж Ан-178, який почали буду-

вати п’ять місяців тому. Це один 
із трьох літаків, який вперше за 
30 років незалежності держава 
замовила ДП «Антонов» 
для української сучасної, 
потужної армії. 2
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Прем’єр-міністр підтримав рішення парламенту стосовно всіх представлених ним кандидатур
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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Україна підніметься на висоту потужних 
держав світу

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

І в цьому увесь зміст мого ба-
чення України та того, що у нас 
відбувається. Ми зобов’язані 
пам’ятати про минуле, розумі-
ти те, в якому стані перебуває-
мо та що робитимемо далі. Дума-
ти й будувати майбутнє. Підняти 
нашу країну на висоту інших по-
тужних, демократичних, цивілі-
зованих держав», — підкреслив 
Володимир Зеленський.

Нашій  
незалежності — 30

Початок тригодинної прескон-
ференції глава держави при-
святив знаменній даті — 30-річ-
чю Незалежності України. Пре-
зидент продемонстрував символ 
30-річчя Незалежності. Символ 
святкування виглядає, як цифра 
30, де нуль стилізовано під квіт-
ку в яскравих жовто-синіх ко-
льорах. Кожна область матиме 
свою особливу квітку з елемента-
ми гербів областей.

Володимир Зеленський повідо-
мив, що на святкування у серпні 
цього року до України завітають 
представники десятків країн. За-
плановані до святкування заходи 
проходитимуть протягом трьох 
днів. Так, 22 серпня глава дер-
жави вручатиме започаткова-
ні в цьому році відзнаки «Націо-
нальна легенда» великим україн-
цям, котрі прославляють держа-
ву вдома і за кордоном. 23 серпня 
— День прапора. Цього дня в усіх 
регіонах підіймуть великі прапо-
ри, спеціально підготовлені для 
цього свята. Вони залишаться на-
завжди в областях. Цього дня та-
кож пройде перший саміт про де-
окупацію Кримського півостро-
ва. А ще киянам і гостям столи-
ці запропонують ознайомитися з 
Конституцією Пилипа Орлика. 24 
серпня відбудуться військові па-
ради на воді в Одесі та на суші в 
Києві.

Країна без війни
Президент заявив, що на своїй 

посаді прагне побудувати успіш-
ну, справедливу, безпечну та 
комфортну країну з високими со-
ціальними стандартами й парт-
нерськими відносинами з іншими 
державами. 

«Найголовніший пріоритет — 
ми будуємо країну без війни. І це 
справді складний шлях, не дуже 
швидкий. Мир треба збирати по 
цеглинах. Мир має бути міцний, 
назавжди, і це залежить від міц-
ності нашої армії всюди — на су-
ші, на воді, в повітрі. Нині бачимо 
ще й великі загрози у кіберпрос-
торі», — цитує слова глави дер-
жави його офіс. 

Володимир Зеленський акцен-
тував на тому, що Франція та Ні-
меччина мали б сильніше підтри-
мувати Україну в питанні врегу-
лювання ситуації на Донбасі, але 
очільники цих країн трохи осла-
блюють свої позиції щодо РФ. 

«Це пов’язано з економіч-
ною ситуацією, тиском на бізнес, 
санкціями, зокрема щодо «Пів-
нічного потоку-2», — цитує УНН 
слова Президента.

Глава держави поінформував, 
що розпочато розмову між офі-
сами президентів України та РФ 
про їхню зустріч. І нагадав, що 
Президент Росії запропонував 
зустрітися у Москві, але тради-
ційно такі зустрічі відбувають-
ся в місці конфлікту або на ней-
тральній території. 

А тим часом, у Кремлі підтвер-
дили контакти з підготовки гі-
потетичної зустрічі президентів 
Росії та України. Як заявляв на-
передодні прессекретар Кремля, 
процес йде непросто, терміни для 
можливої зустрічі не встановле-
но. Він утримався від озвучення 
якихось пунктів порядку денно-
го, адже наразі цей процес «без 
необхідної конкретики і субстан-
ції».

А Володимир Зеленський пе-
реконаний, що для врегулювання 
ситуації на Донбасі, окрім «Нор-
мандського формату» (Україна, 
Німеччина, Франція, РФ), має 
відбутися його зустріч із Володи-
миром Путіним, і до дискусії ма-
ють бути залучені США. Також 
він розповів, чому Україна не зу-
пиняє «Нормандський формат»: 
«Бо іншого майданчика поки що 
немає. Я виступаю за паралельну 
розмову, пряму розмову з прези-
дентом Російської Федерації». 

Говорив Володимир Зелен-
ський і про те, що його бенте-
жать ризики зустрічі прези-
дентів США та РФ. «Ця зустріч 
потрібна, але це їм вирішува-
ти. Джо Байден знає мою пози-
цію — ми її обговорювали з дер-
жавним секретарем США Ен-
тоні Блінкеном: українські пи-
тання обговорюватимуться ли-
ше в тому просторі, який буде 
узгоджено з Україною до цьо-
го. Є ризики, що деякі питання 
порушуватимуть, незважаючи 
на наші домовленості. Є вели-
кий ризик, що США під тиском 
можуть скасувати санкції щодо 
«Північного потоку-2», який до-
будовано вже на 95%. Вважаю, 
що це буде програшем США, 
програшем особисто президен-
та Байдена і серйозна геополі-
тична перемога Росії та новий 
перерозподіл сил і впливу», — 
цитує УНІАН слова Володими-
ра Зеленського. 

Говорив Президент і про те, 
що зменшення кількості військо-
вослужбовців РФ на кордонах з 
Україною і на окупованих тери-
торіях відбувається занадто по-
вільно. Він припустив, що така 
напруга зберігатиметься до за-
вершення навчань у РФ, щонай-
менше до кінця вересня.

Також Володимир Зеленський 
вважає видачу російських пас-
портів в ОРДЛО першим кро-
ком до анексії. «Це точно перший 
крок, те саме відбувалося в Кри-
му. Кримчанам роздавали росій-
ські паспорти. І це велика про-
блема», — констатував він. 

У контексті кримського питан-
ня Президент зауважив, що при-
єднання різних країн до «Крим-
ської платформи» загрожує їм 
ускладненням відносин із РФ.

«Росія справді дуже важко ре-
агує і сприймає «Кримську плат-
форму», але для України ду-
же важливо, щоб наприкінці се-
ми років війни й незаконної анек-
сії українського півострова наре-
шті з’явився перший серйозний 
майданчик із деокупації Криму. 
Ми нарешті відкриємо постій-
ний офіс «Кримської платфор-
ми». Професійні люди, юристи, 
економісти, фахівці гуманітарно-
го напряму щодня займатимуть-
ся питаннями окупованого Кри-
му й питаннями людей, які ма-
ють отримувати гуманітарну до-
помогу, і тих, які перебувають у 
в’язницях Криму, і в РФ. Це ду-
же серйозний крок уперед», — 
вважає він.

Глава держави переконаний, 
що Україна має дбати про на-
ціональні меншини, які її насе-
ляють, а інакше може отримати 
ситуації, як в Криму чи на сході 
України.

«Зокрема, на Закарпатті є про-
блеми з лікарнями, дорогами. 
Жодного побудованого реабіліта-
ційного центру. А там люди, які 
також воювали за Україну. І вони 
щодня бачать, як в Угорщині, ку-
ди їздять, все це є. Вони україн-
ці, і мають відчувати, що держа-
ва піклується про них. Необхідно 
запроваджувати спеціальні еко-
номічні умови для окремих регі-
онів. Для бізнесу і Донбасу, і За-
карпаття. Меншин у нас дуже ба-
гато. Треба увага, треба вкладати 
гроші, ремонтувати дороги, мос-
ти», — підкреслив Володимир 
Зеленський. 

Незмінні пріоритети
Володимир Зеленський озву-

чив інші пріоритети своєї діяль-
ності. Так, щодо деолігархізації 
зазначив, що нині будуємо кра-
їну без олігархів, де всі рівні пе-
ред законом. 

«Законопроєкт про деолігархі-
зацію з’явиться наступного тиж-
ня, його підготовку вже майже 
завершено. Детально підходи-
мо до кожної норми цього зако-
ну. Головний зміст і філософія: 
ми не хочемо вбити великий біз-
нес. Але точно вбиваємо понят-
тя впливу олігархічної системи. 
Впливу великого бізнесу на мас-
медіа не буде, впливу на політику 
не буде, впливу на чиновників не 

може бути. Але якщо це буде, то 
ці люди отримають квиток під на-
звою «олігарх». Якщо особу, від-
повідно до закону, названо олі-
гархом, вона потрапить до спец-
реєстру, і тоді цей великий бізнес 
може втратити значну частину 
активів, які перебувають за кор-
доном. Олігархам заборонять бу-
ти народними депутатами. Закон 
про деолігархізацію забороняти-
ме чиновникам, зокрема Прези-
денту, зустрічатися з великими 
бізнесменами. А якщо така необ-
хідність буде, то зустріч має від-
буватися публічно, а за її підсум-
ками має бути звіт», — поінфор-
мував Президент. 

Серед кроків, які рухають кра-
їну вперед, глава держави назвав 
створення «держави у смартфо-
ні», завдяки якій сьогодні десят-
ки послуг онлайн вже отримують 
10 мільйонів українських грома-
дян. Це зручно, швидко, а голо-
вне — без корупції. 

«Ми будуємо країну, яка бу-
дує. Йдеться не про сотні кіло-
метрів доріг — тисячі кіломе-
трів нових доріг вже побудовано 
чи відремонтовано, сотні шкіл, 
садочків, стадіонів. Ми будує-
мо аеропорти, КПВВ, ЦНАПи. 
Створюємо умови, коли земля 
належить народу, — це не гас-
ло, а реформа. Реально переда-
но тисячі гектарів людям на міс-
цях. Прагнемо побудувати краї-
ну, де немає бідності. Збільшен-
ня мінімальної зарплати, запро-
вадження програм для пенсіоне-
рів, завдяки яким вони отриму-
ють додаткові кошти, підтрим-
ка бізнесу, серед іншого й під час 
коронакризи та карантину, за-
провадження програм у системі 
охорони здоров’я, іпотека під 7% 
— кроки, які наближають до цієї 
мети», — вважає він. 

Володимир Зеленський пере-
конаний, що як держава підтри-
мує бізнес, так і бізнес має допо-
магати державі. Говорячи про за-
конопроєкт про зміни до Подат-
кового кодексу, він зауважив, що 
підвищення податків в Україні 
не стосуватиметься малого та се-
реднього бізнесу.

«Останнім часом зростає ці-
на на металургію, і тому великий 
бізнес може збільшити відраху-
вання до бюджету. Це справедли-
во. Законопроєкт також передба-
чає збільшення податку на заліз-
ну руду. Держава не дасть вели-
кому бізнесу заробляти по 200—
300 відсотків за рахунок надр, які 
є власністю всього народу. Я точ-
но знаю, хто і як працює в Украї-

ні і хто перебуває в тіні. Ми розу-
міємо чітко, хто з яких підприєм-
ців скільки заробляє, точно розу-
міємо, як зробити так, щоб ніхто 
не закривав бізнес», — запевнив 
Президент.

Торкнувся він і питання вак-
цинації проти коронавірусу. 
«Ми зробили мільйон щеплень 
проти коронавірусу, але ми не 
країна Євросоюзу, ми не країна 
НАТО, ми не в пріоритеті ЄС із 
погляду черг постачання тих чи 
інших вакцин», — заявив Пре-
зидент.  

Але додав, що Україна має 
контрактів на 45—47 мільйонів 
доз вакцин, безкоштовних для 
нашого населення, що відповідає 
кількості людей без урахування 
дітей. Це максимальна кількість, 
яку можна було знайти. Згідно з 
програмою COVAX, маємо кіль-
ка окремих прямих контрактів, 
зокрема з Pfizer на 20 мільйонів 
доз.

Крадіям тут не місце
Володимир Зеленський повідо-

мив, що поступово наводитимуть 
лад на державних підприєм-
ствах, зокрема на Укрзалізниці. 

Так, за його словами, Укрза-
лізниця скотилася у банкрут-
ство через недолугих керівників 
і шахрайські схеми. 

«Свого часу підприємство на-
брало кредитів на сотні мільйо-
нів доларів під 10—12% річних. 
А заробляла на цьому проклад-
ка між окремим банком і Ук-
рзалізницею. «УЗ» — підпри-
ємство-банкрут уже багато ро-
ків. І тільки силою й посадками 
там можна навести лад. Керів-
ництво підприємства змінюва-
тиметься доти, доки не прийде 
людина, яка змінить ситуацію 
на всіх ланках підприємства — 
з вищої до найнижчої», — за-
значив Президент. 

І навів приклад Енергоатома, 
який завдяки кадровим змінам 
вийшов зі збитковості. «Наразі 
це прибуткове підприємство. По-
ставлено завдання — вийти, як 
мінімум, на 500 мільйонів дола-
рів прибутку цього року. Наступ-
ного року або через рік підприєм-
ство має вийти на прибуток для 
держави на рівні мільярда дола-
рів. Так і буде», — запевнив Пре-
зидент.

Думка громадян
Глава держави розповів, що на 

розгляд Верховної Ради незаба-
ром буде подано законопроєкт 
про місцеві референдуми. Адже 
вони дуже важливі для реформи 
народовладдя в країні.

«Це і є народовладдя, це і є де-
централізація. І це дуже важли-
во. На місцях люди знають свої 
проблеми краще», — перекона-
ний Президент.

Він наголосив, що закон про ре-
ферендум дає громадянам змогу 
ініціювати обговорення питань, 
які вони вважають важливими. 
Але зауважив, що до референ-
думів слід ставитися дуже обе-
режно.

Володимир Зеленський вва-
жає, що предметом всеукраїн-
ського референдуму можуть ста-
ти плани України щодо припи-
нення війни на Донбасі та повер-
нення окупованих територій.

«Щодо ситуації на Донбасі має-
мо кілька планів — А, В, С. Через 
деякий час представимо на роз-
суд суспільства референдум са-
ме з такою тематикою», — резю-
мував глава держави.

Подія такого масштабу відбулася на ДП «Антонов» уперше
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Доступ до публічної інформації — лакмус для влади
ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ. Десять років тому набув чинності закон, важливий для 
журналістів і корисний для громадян

Відділ аналітики  
«Урядового кур’єра»

Одна з ознак демократії — 
відкритість і прозорість 

у діяльності влади. А право 
на доступ до інформації роз-
глядають у сучасній юри-
дичній практиці як одне з 
найважливіших прав люди-
ни й громадянина.

Днями виповнилося де-
сять років відтоді, як на-
був  чинності Закон України 
«Про доступ до публічної ін-
формації», який є лакмусом 
у діяльності державного апа-
рату на предмет відповіднос-
ті нормам демократичного 
світового співтовариства. 

У травні традиційно про-
ходить Тиждень Відкрито-
го уряду. В Україні, яка до-
лучилася до міжнародної іні-
ціативи «Партнерство «Від-
критий уряд» із часу її за-
снування, 17—21 травня від-
буваються заходи, спрямо-
вані на розвиток демокра-
тії, підвищення рівня відкри-
тості державного управлін-
ня, налагодження співпра-
ці між представниками гро-
мадськості та органами вла-
ди всіх рівнів.

На підставі даних, отри-
маних Секретаріатом Кабі-
нету Міністрів,  «Урядовий 
кур’єр» пропонує проаналі-
зувати, хто і як скористався 
перевагами Закону «Про до-
ступ до публічної інформа-
ції» за десять років.

Цифри свідчать 
За період із травня 2011 

року по грудень 2020-го за-
питувачі надіслали до ор-
ганів виконавчої влади  

702 653 запити, зокрема до 
міністерств — 242 632 (що 
становить 34,5% загаль-
ної кількості), до інших цен-
тральних органів виконавчої 
влади — 335 178 (47,7%), до 
місцевих органів виконав-
чої влади — 124 843 запи-
ти (17,8%).

На адресу Кабінету Мі-
ністрів та його Секретарі-
ату за весь період чиннос-
ті закону по квітень 2021 ро-
ку включно надійшло 34 962  
запити на інформацію.

Найбільша кількість за-
питів отримали Національ-
на поліція (125 620), Мініс-
терство внутрішніх справ 
(91 078), Пенсійний фонд 
(44 950), Київська місь-
ка державна адміністрація  
(42 001), Міністерство юстиції  
(27 235), Адміністрація Дер-
жавної при кордонної служ-
би (20 885), Міністерство охо-
рони здоров’я (18 931), Дер-
жавна служба статисти-
ки (18 441), Міністерство со-
ціальної політики (17 295), 
Харківська облдержадміні-
страція (15 301), Міністерство 

освіти і науки (12 717), Мі-
ністерство оборони (10 943),  
Міністерство розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільсько-
го господарства (9662), Дер-
жавна служба України з пи-
тань геодезії, картографії та 
кадастру (8322).

Із загальної кількості 
отриманої органами вико-
навчої влади кореспонден-
ції, в якій автори посилалися 
на Закон України «Про до-
ступ до публічної інформа-
ції», зверненнями за змістом 
було 96 664 листи, що ста-
новить 13,8% загальної кіль-
кості запитів, отриманих ор-
ганами виконавчої влади. Із 
них у міністерствах — 39 702  
(18%  загальної кількості за-
питів, які отримали міністер-
ства), в інших центральних 
органах виконавчої влади 
— 51 878 (15,5%) та у місце-
вих органах виконавчої вла-
ди — 5084 (4,1%).

Із загальної кількості за-
питів на публічну інформа-
цію, які отримали органи ви-
конавчої влади, 352 293 на-
дійшло електронною по-

штою (50,1%  загальної кіль-
кості), 252 743 (36%) — по-
штою, 7786 (1,1%) — телефо-
ном, 6277 (0,9%) — факсом.

Значна кількість запи-
тів на інформацію надійшла 
іншими каналами, зокре-
ма під час особистих прийо-
мів або її передавали осо-
бисто працівникам підрозді-
лів, відповідальних за орга-
нізацію доступу до публіч-
ної інформації у спеціаль-
но визначених місцях, че-
рез Систему електронної 
взаємодії органів виконав-
чої влади, спеціальні скри-
ні в адмінбудівлях. Кількість 
таких запитів становить  
83 554 (11,9%).

Як свідчить аналіз отри-
маних даних, найбільш за-
требуваний канал направ-
лення запитів на інформа-
цію — електронна пошта. 
За період із травня 2011 ро-
ку по грудень 2020-го елек-
тронною поштою отримано 
на 14,1% більше запитів, ніж 
звичайною.

До Секретаріату Кабінету 
Міністрів за період чинності 

закону електрон ною поштою 
надійшло понад 60% всіх за-
питів.

Найактивніші — 
фізичні особи

Більшість запитувачів ці-
кавила правова інформація 
(104 386 запитів), про фізич-
ну особу (104 369), статис-
тична (68 174), довідково-ен-
циклопедичного характеру  
(56 269 запитів).

Від фізичних осіб до ор-
ганів виконавчої влади на-
дійшло 474 574 запити 
(67,5%), від юридичних — 
138 803 (19,8%), від пред-
ставників засобів масової ін-
формації — 53 095 (7,6%), 
від об’єднань громадян без 
статусу юридичної особи —  
36 181 (5,1%). Тобто найак-
тивніша категорія запитува-
чів — фізичні особи.

Для роботи запитувачів 
із запитами у 78 із 96 опита-
них органів виконавчої вла-
ди створено спеціальні робо-
чі місця.

Згідно зі статтею 101 за-
кону та постановою Кабі-
нету Міністрів від 21 жов-
тня 2015 р. №835 «Про за-
твердження Положення про 
 набори даних, які підляга-
ють оприлюдненню у формі 
відкритих даних», розпоряд-
ники інформації зобо в’язані 
надавати публічну інформа-
цію у формі відкритих даних 
на запит, оприлюднювати і 
регулярно оновлювати її на 
Єдиному державному веб-
порталі відкритих даних та 
на своїх вебсайтах.

Як свідчить аналіз інфор-
мації, яку отримав Секре-
таріат Кабінету Міністрів, 

із 96 опитаних органів вико-
навчої влади розміщення на-
борів даних на Єдиному дер-
жавному вебпорталі відкри-
тих даних забезпечують 83 
органи.

В органах виконавчої вла-
ди постійно працюють над 
поліпшенням забезпечення 
доступу до публічної інфор-
мації та підвищенням ком-
петентності держслужбов-
ців. Відбуваються семінари, 
тренінги. Їх проводять влас-
ними силами і з залученням 
Секретаріату Уповноваже-
ного Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, Укра-
їнської школи урядуван-
ня, активно використовують 
освітні онлайн-платформи 
Prometheus та «Дія.Цифро-
ва освіта». 

У Секретаріаті Кабміну 
спеціальним структурним 
підрозділом з питань запитів 
на інформацію, що надходять 
Кабінетові Міністрів, Секре-
таріатові Кабінету Міністрів, 
є Управління забезпечен-
ня доступу до публічної ін-
формації. Воно утворене 25 
травня 2011 року і входить до 
складу Департаменту інфор-
мації та взаємодії з громад-
ськістю.  Опрацюванням за-
питів займаються 7 осіб. 

За 10 років Управлінням 
було опрацьовано та надано 
відповіді на понад 35 тис. за-
питів. 

Найчастіше запитувачі 
просять інформацію про рі-
шення, постанови, розпоря-
дження, протоколи та поряд-
ки денні урядових засідань, 
зарплату Прем’єр-міністра 
та міністрів, їх доручення, 
автомобільний парк, дані про 
радників усіх членів уряду.

Міністр охорони здоров’я  
Ляшко Віктор Кирилович

Народився 24 квітня 1980 року в с. Осова Дубровиць-
кого району Рівненської області. 2003-го закінчив На-
ціональний медичний університет ім. О.О. Богомольця. 
2015 року закінчив заочну форму навчання Національ-
ної академії державного управління при Президентові 
України, де здобув кваліфікацію магістра державного 
управління у галузі охорони здоров’я.

З 2003-го по 2010 рік працював у системі державної санітарно-епідеміологічної 
служби Київської області. З 2010-го по 2013-й пройшов шлях від головного спеціа-
ліста МОЗ до директора департаменту Держсанепідслужби України.

3 2013-го по лютий 2014 року очолював державну установу «Київський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України».

З 2014 року по лютий 2018-го — голова громадської організації «Інфекційний 
контроль в Україні». З лютого 2018 року по липень 2019-го — перший заступник 
генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ. Останнє місце робо-
ти перед призначенням на посаду міністра — заступник міністра охорони здоров’я 
— головний санітарний лікар України. 
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Першою після лако-
нічного представ-

лення глави уряду Дени-
са Шмигаля народні де-
путати почали розгля-
дати кандидатуру Вікто-
ра Ляшка на посаду мі-
ністра охорони здоров’я. 
Після дискусії та запи-
тань представників різ-
них фракцій під купо-
лом знайшлося 262 голо-
си на підтримку внесеної 
Прем’єром кандидатури. 

Стосовно глави Мін-
інфраструктури теж роз-
горнулися гострі між-
фракційні дискусії. Утім, 
очікувано й прогнозовано 
народні обранці забезпе-
чили 284 голоси, підтри-
мавши Олександра Ку-
бракова.

По перерві відбуло-
ся голосування за канди-
дата на посаду першого 
віцепрем’єра й очільни-
ка економічного блоку. За 
Олексія Любченка прого-
лосувало 293 народні де-
путати.

Після голосування ко-
жен з нових міністрів 
склав присягу члена уря-
ду.   

Три ключові міністерства отримали  
нових очільників

Перший віцепрем’єр-міністр — 
міністр економіки  Любченко 
Олексій Миколайович

Народився 21 вересня 1971 року в с. Орловець 
Городищенського району Черкаської області. 

У 1988—1993 роках навчався у Київському еко-
номічному університеті, який закінчив з відзнакою 
за фахом «Економічне і соціальне планування». 
Доктор економічних наук. Вільно володіє німець-
кою мовою.

1993—1994 — експерт програми «Макроеконо-
міка» Центру ринкових реформ у Києві. 

1994—1995 — старший економіст міської ради м. Сміла, 1995—1997 — завіду-
вач відділу комунальної власності й підприємництва. Працював завідувачем від-
ділу управління комунальною власністю управління економіки та майна виконко-
му міськради.

На початку 1998 року його призначено начальником цього управління. Обіймав 
посаду заступника міського голови з питань діяльності органів ради, був членом 
виконкому. З вересня до лютого 1999 року — заступник начальника управління з 
питань економіки Черкаської ОДА.

Перейшов на роботу до Державної податкової адміністрації в Кіровоградській 
області. Заступник голови, з травня 1999 року — перший заступник голови адмі-
ністрації. У лютому 2003-го його призначено головою Державної податкової адмі-
ністрації у Черкаській області. 

З вересня 2007 року — докторант Ради з вивчення продуктивних сил України 
НАНУ. Вересень 2009-го — червень 2011-го — заступник голови Державної по-
даткової адміністрації. 

До лютого 2012 року — директор департаменту оподаткування юридичних осіб 
Державної податкової служби.

2014—2015 — радник голови Державної фіскальної служби. Лютий 2012-го — 
липень 2014-го і з жовтня 2015 року — перший віцепрезидент ПАТ «Украгрохім-
холдинг».

З 29 квітня 2020-го по 19 травня 2021 року – голова Державної податкової 
служби України. 

Міністр інфраструктури  
Кубраков Олександр Миколайович

Народився 20 серпня 1982 року в м. Першотравенськ 
Дніпропетровської області. Закінчив Київський еконо-
мічний університет за фахом маркетолога.

2004—2006 — маркетинг-менеджер ЗАТ «Приоком». 
2006—2007 — начальник відділу з моніторингу рин-
ку ЗАТ «Київстар». 2007—2009 — начальник управлін-
ня стратегічного маркетингу АКБ «Фінанси та Кредит». 

2009—2011 — начальник відділу маркетингу фіксованого бізнесу ПАТ «Київстар». 
З 2011-го по 2015 рік — радник Київського міського голови. 2015—2016 — керівник 
проєктного офісу Міністерства юстиції.

2016—2019 — керівник сектору телекомунікацій і IT в Офісі ефективного регулю-
вання (BRDO).  З 19 листопада 2019-го по 19 травня 2021року — голова Укравтодору.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення А. Сибіги з посади 

Надзвичайного і Повноважного Посла 
України в Турецькій Республіці

Звільнити СИБІГУ Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного По-
сла України в Турецькій Республіці.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
19 травня 2021 року
№ 200/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 425-р 
Київ

Про розподіл у 2021 році субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного  

впливу внаслідок збройного конфлікту  
на сході України

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України, згідно з додатком.

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечи-
ти погодження розподілу субвенції, передбаченого цим розпорядженням, з Коміте-
том Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 425-р

РОЗПОДІЛ 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення за-
ходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок зброй-

ного конфлікту на сході України

Код бюджету Найменування місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Обсяг суб-
венції, тис. 

гривень
Дніпропетровська область

04515000000 Бюджет Слобожанської селищної територіальної 
громади

816,7

04547000000 Бюджет Іларіонівської селищної територіальної гро-
мади

230

04584000000 Бюджет Павлоградської міської територіальної гро-
мади

3609,2

Донецька область
05501000000 Бюджет Лиманської міської територіальної громади 763
05519000000 Бюджет Добропільської міської територіальної гро-

мади
455

05524000000 Бюджет Краматорської міської територіальної гро-
мади

3454,5

05536000000 Бюджет Покровської міської територіальної гро-
мади

7223,3

Житомирська область
06526000000 Бюджет Горщиківської сільської територіальної гро-

мади
741,7

06538000000 Бюджет Овруцької міської територіальної громади 630
Запорізька область

08534000000 Бюджет Новобогданівської сільської територіаль-
ної громади

140

08544000000 Бюджет Бердянської міської територіальної гро-
мади

1076,5

Івано-Франківська область
09530000000 Бюджет Коломийської міської територіальної гро-

мади
580

Луганська область
12504000000 Бюджет Троїцької селищної територіальної громади 568,8
12516000000 Бюджет Білолуцької селищної територіальної гро-

мади
203

12528000000 Бюджет Старобільської міської територіальної гро-
мади

726

Миколаївська область
14504000000 Бюджет Веселинівської селищної територіальної 

громади
315

14552000000 Бюджет Первомайської міської територіальної гро-
мади

1803,2

Полтавська область
16569000000 Бюджет Оржицької селищної територіальної гро-

мади
560

Сумська область
18530000000 Бюджет Шосткинської міської територіальної гро-

мади
686

Харківська область
20547000000 Бюджет Первомайської міської територіальної гро-

мади
396,6

Хмельницька область
22503000000 Бюджет Волочиської міської територіальної гро-

мади
427

22527000000 Бюджет Городоцької міської територіальної гро-
мади

413

Чернігівська область
25521000000 Бюджет Бобровицької міської територіальної гро-

мади
334,7

______
Усього 26153,2

Нерухомість: зростає  
попит — зростають ціни
ТЕНДЕНЦІЇ. «Урядовий кур’єр» з’ясовує, як пожвавлення на первинному 
і вторинному ринках житла пов’язане з економічними процесами 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Попри нещодавні локда-
уни та адаптивний ка-

рантин, ціни на нерухо-
мість в Україні й далі зрос-
тають. За інформацією Дер-
жавної служби статистики, 
у першому кварталі 2021 ро-
ку вартість квартир у краї-
ні зросла на 11,4% порівня-
но з аналогічним періодом  
2020-го. А якщо порівнюва-
ти ціни на житлову нерухо-
мість у першому кварталі 
2021 року з торішнім четвер-
тим кварталом, то вона подо-
рожчала на 5,6%.

«Урядовий кур’єр» на-
магався розібратися в при-
чинах такого зростання та 
оглянув регіональні ринки 
нерухомості.

Причини 
подорожчання

Експерт ринку Віталій 
Котенко називає кілька при-
чин зростання цін на житло-
ву нерухомість.

На першому місці — збіль-
шення грошової маси насе-
лення через те, що люди не 
витрачають кошти, подоро-
жуючи за кордон, адже біль-
шість країн для українців по-
ки, на жаль,  закрито. Друга 
причина — низькі відсоткові 
ставки за депозитами в бан-
ках. Більшість людей вкла-
дає свої кошти саме в купів-
лю нерухомості, що ще біль-
ше розігріває ціни на ринку.

Також на їх збільшення 
впливає зростання вартості 
будівництва та поліпшення 
якості сучасних новобудов.

Є й така цікава причина — 
в експлуатацію здають мен-
ше будинків первинної неру-
хомості. Так, торік будівель-
ники здали на 48% менше бу-
динків та квартир, ніж у 2019 
році. Також зменшується 
кількість пропозицій на вто-
ринного ринку.

Президент Асоціації спе-
ціалістів з нерухомості (рі-
елторів) України (АСНУ) 
Юрій Піта вважає, що важ-
ливою причиною зростання 
цін на житло є прискорення 
інфляції, яка з початку ро-
ку становила 8,5% та пере-
вищила показники, які було 
закладено в державний бю-
джет на 2021 рік.

«Кілька столичних забу-
довників вже анонсували 
травневе збільшення вар-
тості квадратного метра міні-
мум на 5—10%. Звичайно, та-
ку стратегію можна сприй-
мати не тільки як коригуван-
ня цін на тлі зростання курсу 
долара, але  як спробу ство-
рити штучний ажіотаж, щоб 
вже зараз збільшити кіль-
кість угод, але такі спекуля-
ції несуттєво позначаються 
на обсягах продажу», — роз-
повів Юрій Піта. 

Столичні  
та харківські 
особливості

У столиці ціна квадратно-
го метра житла у травні 2021 

року в середньому становила 
45 тисяч гривень. Торік метр 
коштував 38 тисяч. Так, ці-
ни впродовж року зросли на 
16 %. 

На первинному ринку 
Києва ціни на нерухомість 
зараз коливаються від 22 до 
106 тисяч гривень, а серед-
ня наближається до 36 ти-
сяч гривень за квадратний 
метр.

Проте комерційний ди-
ректор Saga Development 
Володимир Даниленко вва-
жає, що саме на первинно-
му ринку не лише Києва, а 
й всієї України, немає досто-
вірної інформації: «Нацбанк 
в останньому звіті щодо фі-
нансової стабільності нази-
ває ринок первинної неру-
хомості хаотичним і неврегу-
льованим».

Для наочності та порів-
няння цін на ринку вторин-
ної нерухомості в різних міс-
тах України візьмемо одно-
кімнатну квартиру загаль-
ною площею 35 кв. метрів у 
спальних районах. Така осе-
ля в Києві коштує до 43—45 
тисяч доларів.

Зрозуміло, що квартира 
такою площею на первинно-
му ринку на доволі модному 
для українців етапі котлова-
ну на 20—30% дешевша за 
вторинку.

Активно розпродують 
жит ло в Харкові. Особливо 
активний там вторинний ри-
нок нерухомості.

За інформацією керів-
ника комітету зі зв’язків зі 
ЗМІ АСНУ Андрія Правді-
на, у березні 2021 року кіль-
кість угод на купівлю-про-
даж житла на вторинному 
ринку Харкова зросла на 4% 
порівняно з лютим. 

«Березень 2021 року був 
активним на відміну від бе-
резня минулого року, коли 
вже почали позначатися на-
слідки першого локдауну. 
Цим обумовлена значна від-
мінність в результатах 2021 і 
2020 року. У порівнянні з бе-
резнем минулого року зрос-
тання становило 69%», — по-
відомив експерт.

З весни 2020-го до вес-
ни 2021 року середня вар-
тість квартир на вторинно-
му ринку міста збільшила-
ся, щоправда, не на стільки, 
як у столиці, проте відчутно 
— на 5,1%.

Харківські ріелтори за-
значають, що помітна тен-
денція до так званого вими-
вання дешевих об’єктів не-
рухомості вартістю до 30 ти-
сяч доларів. У загальному об-
сязі пропозиції порівняно з 
квітнем 2020 року, станом на 
травень 2021 року цей показ-
ник знизився на 14%.

Вартість однокімнатної 
квартири загальною площею 
до 35 кв. метрів на околицях 
міста коштує від 23 до 27 ти-
сяч доларів, що значно ниж-
че ціни на аналогічну квар-
тиру в столиці.

Середня вартість одного 
квадратного метра в ново-
будовах Харкова становить 
20—22 тисячі гривень, що 
на 14 тисяч дешевше, ніж у 
Києві.

Мало нового в 
Дніпрі та багато 
в Одесі

Впродовж останнього ро-
ку, як зазначає ріелтор Ва-
лерій Головин, ціни на неру-
хомість у Дніпрі зросли від 
10 до 20%. За його словами, з 
травня 2021 року спостеріга-
ється масовий попит на жит-
ло в місті. 

Так, якщо однокімнат-
на квартира на вторинному 
ринку нерухомості Дніпра 
на околицях міста у 2020 ро-
ці коштувала до 23—25 ти-
сяч доларів, то цьогорічного 
травня її вже можна придба-
ти за 30 тисяч. 

Однак на відміну від інших 
міст України в Дніпрі буду-
ють мало нового житла, їх 
зводять лише в одному-двох 
районах. 

У середньому квадратний 
метр нового житла в місті ко-
ливається від 14 до 23 тисяч 
гривень, що майже вдвічі де-
шевше, ніж у столиці.

Особливості ринку пер-
винної нерухомості Одеси 
багато в чому обумовлені її 
розташуванням. Житло тут 
завжди в ціні, забудовники 
активно освоюють нові ді-
лянки, особливо популярний 
Приморський район, який за 
вартістю квадратного метра 
перевищує Подільський ра-
йон столиці і трохи не дотя-
гує до Шевченківського. 

Так, чимало будівельних 
компаній пропонують жит-

ло в центрі міста, вартість 
квадратного метра якого ко-
штує до 44 тисяч гривень. У 
середньому ціни на нові ква-
драти в місті на Чорному мо-
рі становлять до 22—27 ти-
сяч гривень.  

Однокімнатна квартира 
площею до 35 кв. метрів у 
спальному районі Одеси ко-
штує до 36 тисяч доларів, 
що на 8—9 тисяч менше, ніж 
у столиці.

Купують, щоб 
здавати в оренду

Ціни на житлову нерухо-
мість Львова, як зазначає 
співвласник АН «Істейт-
Ексклюзив» Євген Міщан-
чук, у доларовому еквіва-
ленті зросли на 5—10%.

У місті спостерігаєть-
ся ажіотаж серед охочих 
придбати житло для здачі 
в оренду. Люди вибирають 
інвестиції в нерухомість як 
альтернативу розміщенню 
депозитів. Тому ліквідних 
об’єктів стає менше. Плюс 
зростає собівартість будів-
ництва і дорожчають зе-
мельні ділянки.

Львів також відрізняється 
від інших міст тим, що 60—
70% відсотків охочих при-
дбати житло купують його в 
новобудовах. Ціни квадрат-
ного метра на етапі котлова-
ну стартують з 400—500 до-
ларів (11,2—14 тисяч гри-
вень). На більш пізніх ета-
пах будівництва квадратний 
метр вже становить 22—25 
тисяч гривень.

Однокімнатна квартира 
на вторинному ринку Льво-
ва загальною площею до 35 
кв. метрів на околицях міс-
та обійдеться покупцеві в 26 
тисяч доларів, що дешевше, 
ніж в Одесі на 8—9 тисяч до-
ларів.

Поки що ціни на вторин-
ному та первинному рин-
ках українських міст й далі 
зростають. Хоч цей процес 
може найближчим часом 
призупинитися. Експерти 
вважають, що це станеться 
завдяки більш активній  іпо-
течній політиці. Йдеться се-
ред іншого про 7-відсоткове 
кредитування за державни-
ми програмами. Також по-
ступово знижуються відсо-
ткові ставки на звичайні іпо-
течні кредити від банків.
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Український союз промисловців і підприємців з глибоким сумом 
повідомляє, що від нас пішов чудовий фахівець, громадський діяч, 
наш добрий товариш і колега  

Дорожкін Сергій Олексійович.
Багато років він був членом Правління УСПП, радником його пре-

зидента. У сфері громадської роботи його цікавили проблеми енерге-
тики і, що не менш важливо, соціальної відповідальності бізнесу. Був 
ініціатором багатьох проєктів ділового союзу. 

С.О. Дорожкін багато років пропрацював у компанії ТНК-Україна, 
був її віцепрезидентом.  

Від нього завжди можна було почути розумну пораду, бездоган-
но точну оцінку події. Чуйна, інтелігентна, завжди усміхнена та добро-
зичлива людина — таким він залишиться в нашій пам’яті. 

Глибокі співчуття рідним і близьким С.О. Дорожкіна. 
Колеги, друзі 

СПІВЧУТТЯ
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Точне землеробство стало філософією 
агрокомпанії
ДЕНЬ ПОЛЯ. На Тернопільщині «Контінентал Фармерз Груп» ділився досвідом і запрошував  
до партнерства

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Точне землеробство — не ли-
ше інновації та сучасна тех-

ніка. Для агрокомпанії «Конті-
нентал Фармерз Груп» —  це 
значно ширше поняття, її вну-
трішня філософія. На цьому на-
голосив генеральний директор 
Георг фон Нолкен під час про-
ведення Дня поля. На цей захід, 
крім працівників компанії, при-
їхали сільськогосподарські ви-
робники, представники місце-
вої та обласної влади, студенти 
навчальних аграрних закладів. 

Аби створити 
прагматичний 
майданчик

«Контінентал Фармерз Груп» 
у п’яти областях країни обро-
бляє понад 190 тисяч гектарів 
землі. Як зазначив Георг фон 
Нолкен, точне землеробство 
використовують на майже 30% 
площ. Їх, звісно, розширювати-
муть і надалі. Своїм агропарт-
нерам, гостям Дня поля взяли-
ся показати, поділитися досві-
дом, за яким принципом ведуть 
власне виробництво — від пла-
нування й до виконання, від мо-
ніторингу й до обліку, показа-
ли, яку техніку застосовують. 
Тож не загострювали увагу на 
роботах, інноваціях, технічних 
новинках, а як використовують 
цілковито апробовану техноло-
гію, за якою можуть збільшити 
прибутки. Розповіли, що пра-
цює на землі, виробництві, біля 
кожного виставкового об’єкта, 
який представили на заході, 
можна було ознайомитися з ці-
кавими розрахунками. 

«Чому це робимо? — запитав  
операційний директор компа-
нії Віталій Ставнічук. І відпо-
вів: — Ми побачили, що має-
мо експертизу, і готові нею по-
ділитися. Наша ідея — побуду-
вати прагматичний майданчик, 
де могли б обговорювати, як у 
кого відбуваються технологічні 
зміни, приймати певні рішення, 
впроваджувати їх у життя». 

Щоб землеробство стало ще 
ефективнішим, у нашій краї-
ні та світі застосовують най-
різноманітніші технології. Але 
як справедливо зауважив Дми-

тро Зайцев, керівник служби 
точного землеробства компанії 
«Контінентал Фармерз Груп», 
якщо використовувати їх без-
системно, не звертати уваги на 
конкретні речі, братися за все 
відразу, то дуже ймовірно, що 
на бажаний ефект можна чека-
ти довго, а то й зовсім не отри-
мати його. На переконання па-
на Дмитра, потрібно «зробити 
послідовність, побудувати пое-
тапність упровадження, базу-
ючись на стандартних речах, 
закінчуючи високими передо-
вими технологіями». 

В агрохолдингу систему точ-
ного землеробства впроваджу-
вали за сім етапів. Їх розподі-
лили умовно на три рівні: куль-
тура виробництва, точне зем-
леробство і процеси автомати-
зації. Кожну з цих складових 
Дмитро Зайцев розшифрував, 
пояснив.

 Якщо йдеться про культу-
ру виробництва, то треба пра-
вильно, якісно здійснювати 
класичні агрономічні операції: 
посіяти, внести добрива так, 
щоб був рівномірний розподіл, 
організувати рух техніки по-
лем, аби не допускати зайвого 
витоптування й ефективно ви-
користати всю площу поля. На 
цей початковий рівень зверта-
ють увагу всі аграрії. 

Під час його репрезентації 
фахівці «Контінентал Фармерз 
Груп» продемонстрували, яку 
роль відіграють сучасні техно-
логії в підвищенні ефективнос-

ті виробництва: цифрові кон-
тури полів, паралельне водін-
ня, контроль напрямків техно-
логічних операцій, від’єднання 
секцій сівалок та обприскува-
чів, робота з технічною колією.  

«Виникає багато запитань, 
як правильно оцифровувати 
контури полів, адже техноло-
гій чимало, можна застосува-
ти обхід з геодезичними при-
строями, обліт за допомогою 
дрона, об’їзд поля по периме-
тру. У нашій компанії ми пора-
хували та прийняли рішення, 
що ефективний і найточніший 
запис контура поля технікою, 
яка працює з під’єднанням до 
мережі RTK-станції, тобто з 
високою точністю сигналу. Як-
що немає точного контура, то 
системи працюватимуть із по-
милками. А це мінус ефектив-
ність, певні проблеми із сусі-
дами», — поділився думками 
пан Дмитро. 

Другий рівень точного зем-
леробства — агрохімічний ана-
ліз ґрунту, контроль за пере-
ущільненням на полях, оцін-
ка якості технологічних опера-
цій, створення мап-завдань для 
техніки, картування врожай-
ності, супутниковий та метео-
моніторинги. 

«Там, де визначаємо різні зо-
ни неоднорідності на полі, за-
стосовуємо додаткові засо-
би, обладнання», — зазначив 
Дмитро Зайцев. На цьому ета-
пі в компанії широко викорис-
товують для моніторингу без-

пілотники. Вважають дореч-
ним і найбільш ефективним за-
стосування супутникових знім-
ків, аналізаторів рівня вегета-
ції, вологості у ґрунті.

Про процеси автоматиза-
ції як третю складову Дмитро 
Зайцев теж детально розпо-
вів.  Стандартні речі, які зазви-
чай роблять люди, переклада-
ють на відповідальність машин. 
«Так розвантажуємо праців-
ників, забезпечуючи їх більш 
продуктивною працею, мінімі-
зуємо вплив людського чинни-
ка», — зазначив він.

Розширюють обрії 
співпраці

Георг фон Нолкен каже, що 
компанія відкрита до співпра-
ці й прагне розвиватися разом 
з партнерами. Зрозуміло, що 
цю тему обговорювали і під час 
Дня поля. Цьогоріч агрохолдинг 
узявся розширити обрії спів-
праці з фермерами й дати їм 
змогу скористатися всіма пере-
вагами роботи з ним, незалежно 
від того, скільки гектарів землі 
господарства обробляють. «До-
поможемо вирішити такі пи-
тання: де придбати за хороши-
ми цінами міндобрива й засоби 
захисту рослин, де їх зберігати 
до весни, де і як продати вро-
жай за найкращою ринковою 
ціною. Завдяки нашій програмі 
зможете отримати додатковий 
прибуток», — зазначив комер-
ційний директор «Контінента-
лу» Юрій Кузьм’як. Запропо-
нують і послуги сучасного на-
сіннєвого заводу. Фахівці агро-
компанії із задоволенням нада-
дуть фермерським  господар-
ствам технологічну підтримку і 
поділяться досвідом. 

«Контінентал Фармерз Груп» 
успішно займається карто-
плярством. Безперечно, гото-
вий сприяти фермерам і в цьо-
му напрямку. Як і в наданні по-
слуг з користування елевато-
рами компаній, які розташова-
ні в Тернопільській та Львів-
ській областях. 

«У нас діє принцип: для парт-
нерів як для себе. Це означає, 
що вони отримують послуги за 
такими самими цінами, як для 
компанії «Контінентал», що дає 
змогу зекономити», — ствер-
джує Юрій Кузьм’як.  

На землях фермерського гос-
подарства «Агро-Фортуна К» 
з Борщівської територіальної 
громади вирощують пшеницю, 
озимий ріпак, сою та соняшник. 
Його голова Володимир Пе-
тровський приїхав на День по-
ля, аби дізнатися більше про 
умови співпраці, ознайомитися 
з новою технікою, запозичити 
досвід у колег. Найбільше фер-
мера турбує збут вирощено-
го. Гадає, що співпраця з вели-
кою агрокомпанією його мало-
му господарству теж посприяє.  

«Контінентал Фармерз Груп» 
активно співпрацює роками не 
лише з фермерськими госпо-
дарствами. Компанія енергій-
но допомагає розвивати й ко-
оперативний рух. Ігор Вели-
ган — виконавчий директор ко-
оперативного об’єднання «Фай-
ні ґазди». Під парасолькою цієї 
господарської структури — 40 
кооперативів ягідного, молоч-
ного, пасічницького, зернового 
напрямів. Половину з них ство-
рено за сприяння «Контінентал 
Фармерз Груп». Пан Ігор ка-
же: «Давно об’єднання підтри-
мує з компанією дружні й те-
плі зв’язки. Це наш партнер, бо, 
працюючи на селі, ведучи соці-
альну роботу, сприяє створен-
ню нових робочих місць, само-
зайнятості краян. Були б дуже 
раді, якби інші великі сільгосп-
виробники області вели коопе-
ративну роботу на такому ви-
сокому рівні, як «Контінентал». 

Плідна робота агрокомпа-
нії й із громадами, на території 
яких обробляє земельні площі. 
За словами першого заступни-
ка голови Хоростківської місь-
кої ради Петра Сліпця, «Кон-
тінентал Фармерз Груп» — не 
лише один з найбільших плат-
ників податків до цієї ОТГ,  до-
помагає у втіленні різних про-
єктів. Серед іншого, за фінан-
совою підтримкою агрохолдин-
гу облаштували опалення в бу-
динку культури цукрового за-
воду, цьогоріч зробили сверд-
ловину для центрального во-
допостачання в селі Карашин-
ці. Компанія брала участь у від-
критті пам’ятника краянино-
ві, українському письменни-
кові, правнику, організаторові 
кооперативного руху Євгенові 
Олесницькому у селі Великий 
Говилів. Чимало добрих справ 
стосується підтримки осіб по-
хилого віку, дітей. 

Серед учасників Дня поля бу-
ло багато молоді, зокрема учнів 
різних курсів Хоростківсько-
го професійного сільськогоспо-
дарського ліцею. Працівниця 
цього закладу Ольга Гудова-
на каже, що молодь задоволе-
на заходом. Учні переглянули 
на організованій тут виставці 
всю новітню техніку та устат-
кування для точного землероб-
ства, а в майбутньому стажу-
ватимуться, а може, й працю-
ватимуть у  «Контінентал Фар-
мерз Груп». 

Георг фон Нолкен зазначив, 
що метою Дня поля була побу-
дова взаємовигідних партнер-
ських відносин з місцевими аг-
ровиробниками, з якими агро-
холдинг готовий не лише діли-
тися досвідом та експертизою, 
а й на належних умовах нада-
ти доступ до своєї матеріально-
технічної бази. 

Генеральний директор 
агрокомпанії «Контінентал 
Фармерз Груп» Георг фон 

Нолкен зазначає, що точне 
землеробство охоплює не 
лише інновації та сучасну 

техніку, це внутрішня 
філософія компанії

Олександр Дерев’янченко, керівник відділу агрономічної експертизи 
агрокомпанії «Контінентал Фармерз Груп», під час представлення 
демоділянок посівів основних польових культур

Керівник служби точного землеробства «Контінентал Фармерз Груп» 
Дмитро Зайцев розповідає про роль, яку відіграють сучасні технології 
в підвищенні ефективності виробництва
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Набуття права власності на земельні ділянки 
фізичними та юридичними особами

Маю Державний акт на право по-
стійного користування земельною ді-
лянкою 47,98 га для ведення фермер-
ського господарства. Земельна ді-
лянка перебуває у комунальній влас-
ності. Якщо буде з 1 липня 2021 року 
продаж землі, хто має право викупи-
ти цю земельну ділянку: тільки грома-
дянин, на якого виписаний Держав-
ний акт, чи члени фермерського гос-
подарства? Мені 80 років. Чи маю пра-
во гроші, які зберігаю вдома,  внести 
за викуп земельної ділянки, чи потріб-
но пояснення надходжень? Обробля-
ємо цю земельну ділянку 20 років.

Тетяна Ліщук

Відповідно до статті 92 Земельно-
го кодексу України (далі –– ЗКУ) право 
постійного користування земельною ді-
лянкою –– це право володіння і користу-
вання земельною ділянкою, яка перебу-
ває у державній або комунальній влас-
ності, без встановлення строку.

Частиною 2 статті 92 ЗКУ зазначено, 
що права постійного користування зе-
мельною ділянкою із земель державної 
та комунальної  власності набувають:

а) підприємства, установи та органі-
зації, що належать до державної та ко-
мунальної власності;

б) громадські організації осіб з ін-
валідністю України, їх підприємства 
(об’єднання), установи та організації;

в) релігійні організації України, ста-
тути (положення) яких зареєстровано 
у встановленому законом порядку, ви-
ключно для будівництва і обслуговуван-
ня культових та інших будівель, необхід-
них для забезпечення їх діяльності;

г) публічне акціонерне товариство за-
лізничного транспорту загального ко-

ристування, утворене відповідно до За-
кону України «Про особливості утворен-
ня публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального ко-
ристування»;

ґ) заклади освіти незалежно від фор-
ми власності;

д) співвласники багатоквартирно-
го будинку для обслуговування тако-
го будинку та забезпечення задоволен-
ня житлових, соціальних і побутових по-
треб власників (співвласників) та на-
ймачів (орендарів) квартир та нежитло-
вих приміщень, розташованих у багато-
квартирному будинку;

е) оператор газотранспортної систе-
ми та оператор системи передачі.

Згідно зі статтями 125 та 126 ЗКУ, 
право постійного користування земель-
ною ділянкою виникає з моменту дер-
жавної реєстрації цих прав та оформ-
люється відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень» від 01.07.2004 року № 1952-IV 
(далі Закон №1952-IV).

Статтею 122 ЗКУ передбачено по-
вноваження органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування що-
до передачі земельних ділянок у влас-
ність або у користування.

Відповідно до ч. 5 ст. 116 ЗКУ, зе-
мельні ділянки, які перебувають у влас-
ності чи користуванні громадян або 
юридичних осіб, передаються у влас-
ність чи користування за рішенням ор-
ганів виконавчої влади чи органів місце-
вого самоврядування лише після припи-
нення права власності чи користування 
ними в порядку, визначеному законом.

Слід зауважити, що Законом Украї-
ни «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо умов обігу 
земель сільськогосподарського призна-
чення» від 31.03.2020 за №552-IX (да-
лі –– Закон) були внесені зміни до зако-
нодавчих актів України, зокрема у Зе-
мельний кодекс України. Цей Закон на-
бирає чинності з 1 липня 2021 року, піс-
ля чого можна оформлювати купівлю-
продаж паїв. 

Отже, згідно зі статтею 130 ЗКУ 
(набрання чинності відбудеться 
01.07.2021), набувати право власності 
на земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення можуть:

а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені і 

зареєстровані за законодавством Укра-
їни, учасниками (акціонерами, членами) 
яких є лише громадяни України та/або 
держава, та/або територіальні громади;

в) територіальні громади;
г) держава.
Згідно зі статтею 131 ЗКУ (набрання 

чинності відбудеться 01.07.2021), укла-
дення цивільно-правових угод, що пе-

редбачають перехід права власності на 
земельні ділянки, а також набуття пра-
ва власності на земельні ділянки за та-
кими угодами здійснюються відповідно 
до Цивільного кодексу України з ураху-
ванням вимог цього Кодексу. Купівля-
продаж земельної ділянки здійснюється 
з дотриманням переважного права на 
її придбання. Переважне право на при-
дбання земельної ділянки може бути пе-
редано його суб’єктом іншій особі, про 
що такий суб’єкт має письмово повідо-
мити власника земельної ділянки.

Отже, враховуючи вищевикладене, 
власник землі сільськогосподарського 
призначення має право розпоряджати-
ся своєю приватною власністю на свій 
розсуд, проте більшість таких земель 
перебуває в довгостроковій оренді, то-
му доведеться вирішувати питання що-
до розірвання даного договору оренди 
або в інший спосіб вирішувати питання 
щодо припинення даних договірних від-
носин.

З 1 липня 2021 року власники паїв 
зможуть продати свою землю виключ-
но будь-якій фізичній особі, що є грома-
дянином України, але до 1 січня 2024 
року діятимуть обмеження, загальна 
площа земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення у власності 
громадянина України не може переви-
щувати ста гектарів.

Слід зауважити, що першочергове 
право викупу паїв має саме той, хто йо-
го орендує, проте українські юридичні 
особи, зокрема і підприємства, які орен-
дують пай у фізичної особи, яка хоче 
його продати, зможуть купувати землю 
лише з 1 січня 2024 року і максимум 10 
тисяч гектарів у одні руки.

Забороняються відчуження земель-
них часток (паїв), земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
державної і комунальної власності, від-
чуження та зміна цільового призначен-
ня земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення приватної влас-
ності, виділених в натурі (на місцевос-
ті) власникам земельних часток (па-
їв), розташованих на тимчасово окупо-
ваних територіях у Донецькій та Луган-
ській областях, Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, крім пере-
дачі їх у спадщину. Угоди (у тому числі 
довіреності), укладені під час дії заборо-
ни на купівлю-продаж або відчуження в 
інший спосіб земельних ділянок та зе-
мельних часток (паїв), визначених цим 
пунктом, у частині їх купівлі-продажу та 
відчуження в інший спосіб, а так само в 
частині передачі прав на відчуження цих 
земельних ділянок та земельних часток 
(паїв) на майбутнє, є недійсними з мо-
менту їх укладення (посвідчення).

Іноземцям, особам без громадянства 
та юридичним особам заборонено на-

бувати частки у статутному (складено-
му) капіталі, акції, паї, членство у юри-
дичних особах (крім як у статутному 
(складеному) капіталі банків), які є влас-
никами земель сільськогосподарсько-
го призначення. Цей абзац втрачає чин-
ність за умови та з дня схвалення на ре-
ферендумі рішення, визначеного абза-
цом восьмим цієї частини.

Набуття права власності на земель-
ні ділянки сільськогосподарського при-
значення юридичними особами, створе-
ними і зареєстрованими за законодав-
ством України, учасниками (засновни-
ками) або кінцевими бенефіціарними 
власниками яких є особи, які не є гро-
мадянами України, може здійснюватися 
з дня та за умови схвалення такого рі-
шення на референдумі.

За будь-яких умов, у тому числі у разі 
схвалення на референдумі рішення, ви-
значеного абзацом восьмим цієї части-
ни, забороняється набуття права влас-
ності на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення:

1) юридичними особами, учасника-
ми (акціонерами, членами) або кінце-
вими бенефіціарними власниками яких 
є особи, які не є громадянами України, 
— на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення державної і ко-
мунальної власності, земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, 
виділені в натурі (на місцевості) влас-
никам земельних часток (паїв), які роз-
ташовані ближче 50 кілометрів від дер-
жавного кордону України (крім держав-
ного кордону України, який проходить 
по морю);

2) юридичними особами, учасника-
ми (акціонерами, членами) або кінцеви-
ми бенефіціарними власниками яких є 
громадяни держави, визнаної Україною 
державою-агресором або державою-
окупантом;

3) особами, які належать або належа-
ли до терористичних організацій;

4) юридичними особами, учасниками 
(акціонерами, членами) або кінцевими 
бенефіціарними власниками яких є іно-
земні держави;

5) юридичними особами, у яких не-
можливо встановити кінцевого бенефі-
ціарного власника;

6) юридичними особами, кінцеві бе-
нефіціарні власники яких зареєстровані 
в офшорних зонах, віднесених до пере-
ліку офшорних зон, затвердженого Ка-
бінетом Міністрів України;

7) фізичними та юридичними особа-
ми, стосовно яких застосовано спеці-
альні економічні та інші обмежуваль-
ні заходи (санкції) відповідно до Зако-
ну України «Про санкції» у вигляді забо-
рони на укладення правочинів з набуття 
у власність земельних ділянок, а також 
пов’язаними з ними особами;

8) юридичними особами, створеними 
за законодавством України, що перебу-
вають під контролем фізичних та юри-
дичних осіб, зареєстрованих у держа-
вах, включених Міжнародною групою 
з протидії відмиванню брудних грошей 
(FATF) до списку держав, що не спів-
працюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом.

Порушення вимог частин першої і 
другої цієї статті є підставою для ви-
знання правочину, за яким набуваєть-
ся право власності на земельну ділянку, 
недійсним, а також для конфіскації зе-
мельної ділянки.

Порядок здійснення перевірки відпо-
відності набувача або власника земель-
ної ділянки сільськогосподарського при-
значення вимогам, визначеним цією 
статтею, затверджується Кабінетом Мі-
ністрів України.

Звертаю увагу на те, що розрахунки, 
пов’язані із сплатою ціни земельних ді-
лянок сільськогосподарського призна-
чення за цивільно-правовими угодами, 
провадяться в безготівковій формі. Для 
цього покупцеві необхідно відкрити ра-
хунок у банку.

Крім цього, не допускається набут-
тя права власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення за 
відплатними договорами у разі відсут-
ності у набувача права власності доку-
ментів, які підтверджують джерела по-
ходження коштів або інших активів, за 
рахунок яких набувається таке право.

Продаж земельних ділянок сільсько-
господарського призначення державної 
і комунальної власності забороняється.

Звертаю увагу на те, що розділ Х 
«Перехідні положення» ЗКУ (набрання 
чинності відбудеться 01.07.2021) допо-
внено пунктом 6-1 такого змісту: «Гро-
мадяни України, яким належить право 
постійного користування, право дові-
чного успадкованого володіння земель-
ними ділянками державної і комуналь-
ної власності, призначеними для веден-
ня селянського (фермерського) госпо-
дарства, а також орендарі земельних 
ділянок, які набули право оренди зем-
лі шляхом переоформлення права по-
стійного користування щодо зазначе-
них земельних ділянок до 2010 року, 
мають право на викуп таких земельних 
ділянок у власність з розстрочкою пла-
тежу до десяти років за ціною, яка до-
рівнює нормативній грошовій оцінці та-
ких земельних ділянок, без проведення 
земельних торгів. У разі купівлі земель-
ної ділянки з розстроченням платежу 
право власності переходить до покупця 
після сплати першого платежу. Вимо-
ги частини сьомої статті 130 цього Ко-
дексу не поширюються на земельні ді-
лянки, які придбаваються відповідно до 
цього пункту».

Оформлення дистанційної роботи для керівника підприємства

З 27.02.2021 набув чинності Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удо-
сконалення правового регулювання дис-
танційної, надомної роботи та роботи із 
застосуванням гнучкого режиму робо-
чого часу» №1213-IX від 04.02.2021 ро-
ку, яким було внесено зміни та деталізо-
вано правове регулювання дистанційної 
роботи, надомної роботи, зокрема при 
укладенні трудового договору про дис-
танційну роботу або надомну роботу.

Положеннями статті 60-2 КЗпП Украї-
ни визначене поняття дистанційної робо-
ти в Україні.

Основна відмінність дистанційної ро-
боти від надомної роботи (стаття 60-1 
КЗпП України) полягає в тому, що дис-
танційна робота –– це форма організа-
ції праці, за якої робота виконується пра-
цівником поза робочими приміщення-
ми чи територією власника або уповно-
важеного ним органу, в будь-якому місці 
за вибором працівника та з використан-
ням інформаційно-комунікаційних техно-

логій, а надомна робота має фіксоване 
й узгоджене з роботодавцем місце вико-
нання роботи (місце проживання праців-
ника, інше визначене приміщення), та не 
може бути змінене без погодження з ро-
ботодавцем.

Поняття та правове регулювання дис-
танційної роботи може бути застосоване 
до всіх без виключення найманих пра-
цівників, тож розглянемо, як практично 
це працює.

При укладенні трудового договору 
обов’язково  має бути дотримана пись-
мова форма.

Відповідно до положень статті 29 
КЗпП України, ознайомлення праців-
ника з правилами внутрішнього тру-
дового розпорядку та колективним 
договором, отримання рекоменда-
цій щодо роботи з обладнанням та 
засобами, які власник або уповно-
важений ним орган надає працівни-
ку для виконання певного обсягу ро-
біт може відбуватися у формі дистан-
ційного інструктажу або шляхом про-
ведення навчання безпечним мето-
дам роботи на конкретному технічно-
му засобі. Ознайомлення працівників 
з наказами (розпорядженнями), по-
відомленнями, іншими документами 

власника або уповноваженого ним 
органу щодо їхніх прав та обов’язків 
допускається з використанням ви-
значених у трудовому договорі засо-
бів електрон ного зв’язку. У такому 
разі підтвердженням ознайомлення 
вважається факт обміну відповідни-
ми електрон ними документами між 
власником або уповноваженим ним 
органом та працівником.

Як встановлено положеннями стат-
ті 60-2 КЗпП України, у разі запрова-
дження дистанційної роботи працівник 
самостійно визначає робоче місце та 
несе відповідальність за забезпечен-
ня безпечних і нешкідливих умов пра-
ці на ньому.

При дистанційній роботі працівник 
розподіляє робочий час на власний роз-
суд, на нього не поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку, як-
що інше не визначено трудовим догово-
ром. При цьому загальна тривалість ро-
бочого часу не може перевищувати 40 
годин на тиждень.

Виконання дистанційної роботи може 
поєднуватися з виконанням працівни-
ком роботи на робочому місці у примі-
щенні (офісі). Трудовим договором мо-
жуть встановлюватися особливості по-

єднання дистанційної роботи з роботою 
на робочому місці у приміщенні (офісі), 
порядок і строки забезпечення необхід-
ними для виконання ними обов’язків об-
ладнанням, програмно-технічними за-
собами, засобами захисту інформа-
ції та іншими засобами, порядок і стро-
ки подання працівниками, що працю-
ють дистанційно, звітів про виконану 
роботу, порядок відшкодування інших 
пов’язаних з виконанням дистанційної 
роботи витрат.

Працівнику, який виконує дистанцій-
ну роботу, гарантується період вільно-
го часу для відпочинку (період відклю-
чення), під час якого працівник може пе-
реривати будь-який інформаційно-те-
лекомунікаційний зв’язок з власником 
або уповноваженим ним органом, і це 
не вважається порушенням умов тру-
дового договору або трудової дисциплі-
ни. Період вільного часу для відпочин-
ку (період відключення) визначається у 
трудовому договорі про дистанційну ро-
боту. 

Звертаю увагу на те, що укладення 
трудового договору про дистанційну ро-
боту за наявності небезпечних і шкідли-
вих виробничих (технологічних) факто-
рів забороняється.

Типова форма трудового договору 
про дистанційну роботу повинна бути за-
тверджена Мінекономіки. Наразі пред-
ставлений проєкт наказу Мінекономіки 
«Про затвердження типових форм тру-
дових договорів про надомну та дистан-
ційну роботу», з яким можна ознайоми-
тись за посиланням http://spo.fpsu.org.ua/
images/1104.pdf.

До затвердження типової форми тру-
дового договору про дистанційну робо-
ту роботодавець укладає трудовий до-
говір про дистанційну роботу в довіль-
ній формі з дотриманням законодавства 
про працю та з зазначенням всіх необ-
хідних реквізитів. 

Слід зауважити, що трудовий договір 
про дистанційну роботу з керівником під-
приємства має бути підписаний особою, 
уповноваженою рішенням роботодавця 
з дотриманням вимог, встановлених за-
конодавством про працю.

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторським правом 

Адвокат,  
старший партнер 
АО «Ліга Права»

АЛІНА БРАЖИНЕНКО

expert@ukcc.com.ua

Запитання можете 
надсилати 
на електронну 
адресу

Прошу надати роз’яснення що-
до оформлення дистанційної роботи 
для керівника підприємства.

ТДВ «К-ПЕМЗ»
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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів України щодо  

споживчих кредитів, наданих  
в іноземній валюті

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац четвертий пункту 2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодек-

су України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 
19, ст. 74) виключити.

2. У розділі IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про спо-
живче кредитування» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, ст. 2 із на-
ступними змінами):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Дія цього Закону поширюється на договори про споживчий кредит, укладе-

ні після дня набрання чинності цим Законом, крім пункту 6 цього розділу, дія якого 
поширюється на всі договори про споживчий кредит, та пункту 7 цього розділу, дія 
якого поширюється на всі договори про споживчий кредит, наданий в іноземній ва-
люті, які відповідають викладеним у зазначеному пункті критеріям»;

2) доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7. Зобов’язання позичальників за договорами про споживчий кредит, наданий 

в іноземній валюті, що відповідають зазначеним у цьому пункті критеріям (неза-
лежно від дати укладення договору), підлягають обов’язковій реструктуризації на 
вимогу позичальника (особи, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) 
або його представника (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких 
дій) у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом:

1) обов’язковій реструктуризації підлягають зобов’язання, передбачені догово-
ром про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті (далі у цьому пункті — до-
говір), у разі:

наявності станом на день набрання чинності цим пунктом будь-якого непогаше-
ного грошового зобов’язання (простроченого грошового зобов’язання та/або гро-
шового зобов’язання, строк сплати якого не закінчився) перед кредитором, крім 
випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя (заставодавця) у зв’язку з ви-
конанням ним зобов’язань позичальника;

відсутності станом на 1 січня 2014 року простроченої заборгованості, яку згід-
но з договором позичальник зобов’язаний сплатити не пізніше 1 січня 2014 року 
(крім простроченої заборгованості із сплати неустойки та інших платежів, нарахо-
ваних у зв’язку із простроченням позичальником платежів, та/або будь-якої забор-
гованості, строк сплати якої відповідно до договору спливає після 1 січня 2014 ро-
ку, але яку кредитор вимагав повернути достроково (у строк до 1 січня 2014 року) у 
зв’язку з простроченням позичальником платежів), або якщо зазначену простроче-
ну заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації;

2) виконання зобов’язань за договором забезпечено предметом іпотеки згідно 
із статтею 5 Закону України «Про іпотеку» у вигляді майна, віднесеного до об’єктів 
житлового фонду (далі — житлове нерухоме майно), або об’єкта незавершеного 
житлового будівництва, або майнових прав на нього, або садового будинку, або зе-
мельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд (присадибна ділянка), а загальна площа такого нерухомого 
майна (об’єкта незавершеного житлового будівництва) не перевищує для квартири 
140 квадратних метрів, для житлового будинку — 250 квадратних метрів, для садо-
вого будинку — 250 квадратних метрів, для земельної ділянки — площі, визначе-
ної пунктом «г» частини першої статті 121 Земельного кодексу України.

Крім того, вимагається виконання хоча б однієї з таких умов:
предмет іпотеки — житлове нерухоме майно використовується як місце постій-

ного проживання позичальника або майнового поручителя (крім житлового неру-
хомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та 
Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі), за умови 
відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлово-
го нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тим-
часово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Респу-
бліці Крим та місті Севастополі);

у власності позичальника або майнового поручителя, який є власником предме-
та іпотеки — об’єкта незавершеного житлового будівництва, відсутнє інше житло-
ве нерухоме майно (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимча-
сово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Респу-
бліці Крим та місті Севастополі);

предмет іпотеки — нерухоме житлове майно придбавалося повністю або частко-
во за рахунок кредитних коштів, отриманих за договором, і умовами договору або 
іпотечного договору передбачено заборону реєстрації місця проживання позичаль-
ника або майнового поручителя за адресою розташування житлового нерухомого 
майна, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя ін-
шого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташова-
ного на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Авто-
номній Республіці Крим та місті Севастополі);

предметом іпотеки є земельна ділянка для будівництва та обслуговування жит-
лового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за умови 
відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухо-
мого майна (крім житлового нерухомого майна, площа якого не перевищує 250 ква-
дратних метрів, розташованого на зазначеній земельній ділянці, та житлового неру-
хомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Лу-
ганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

предметом іпотеки є садовий будинок, за умови відсутності у власності пози-
чальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового 
нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій 
та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

3) реструктуризація зобов’язань, передбачених договором, здійснюється за за-
явою, що подається кредитору позичальником (особою, до якої перейшли права та 
обов’язки позичальника) або його представником (за законом або за наявності до-
віреності на вчинення таких дій) особисто або надсилається рекомендованим лис-
том з повідомленням про вручення протягом трьох місяців з дня набрання чиннос-
ті цим пунктом, крім таких випадків:

у разі смерті позичальника (або особи, до якої перейшли права та обов’язки 
позичальника) протягом строку, передбаченого абзацом першим цього підпункту, 
спадкоємець, до якого перейшли права та обов’язки позичальника, може подати 
заяву про проведення реструктуризації протягом двох місяців з дня одержання від-
повідного свідоцтва про право на спадщину;

у разі наявності на день набрання чинності цим пунктом у суді відкритого про-
вадження у справі, предметом спору в якій є права та обов’язки сторін за дого-
вором, щодо реструктуризації зобов’язань за яким подається заява, та/або права 
та обов’язки сторін за іпотечним договором, укладеним для забезпечення вико-
нання передбачених цим договором зобов’язань, та/або договором між іпотеко-
давцем та іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, та відсут-
ності рішення суду, що набрало законної сили, заява про проведення реструктури-
зації може бути подана після спливу тримісячного строку з дня набрання чиннос-
ті цим пунктом, але не пізніше двох місяців з дня набрання законної сили рішен-
ням суду в такій справі;

у разі залучення позичальника (особи, до якої перейшли права та обов’язки по-
зичальника) у встановленому законодавством порядку до здійснення заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у період, що припадає 
на тримісячний строк з дня набрання чинності цим пунктом, заява про проведен-
ня реструктуризації може бути подана після спливу тримісячного строку з дня на-
брання чинності цим пунктом, але не пізніше двох місяців з дня завершення тако-
го залучення.

Крім того, у разі визнання судом поважними інших причин неподання заяви про 
проведення реструктуризації протягом тримісячного строку з дня набрання чиннос-
ті цим пунктом суд може встановити інший строк для подання заяви.

Якщо строк подання заяви про проведення реструктуризації пропущено пози-
чальником з поважних причин (хвороба, перебування за межами території України 
тощо), кредитор за клопотанням позичальника має право подовжити строк подан-
ня заяви про проведення реструктуризації на два місяці.

У разі пропуску позичальником строків, зазначених у цьому підпункті, кредитор 
звільняється від обов’язку проведення реструктуризації зобов’язань за іпотечним 
кредитом на умовах, визначених цим пунктом;

4) у заяві про проведення реструктуризації зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) позичальника;
найменування кредитодавця (повне або скорочене);
інформація про дату укладення договору, яким передбачені зобов’язання, щодо 

реструктуризації яких подається заява;
інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання позичальника 

(особи, до якої перейшли права та обов’язки позичальника);
інформація про всі наявні у власності позичальника (особи, до якої перейшли 

права та обов’язки позичальника) на дату підписання заяви об’єкти нерухомого 
майна, віднесені до об’єктів житлового фонду (зазначається кожен такий об’єкт не-
рухомого майна та його адреса);

інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання майнового по-
ручителя та про всі наявні у його власності на дату підписання заяви об’єкти не-

рухомого майна, віднесені до об’єктів житлового фонду (зазначається кожен та-
кий об’єкт нерухомого майна та його адреса), — у разі наявності майнового по-
ручителя;

документи, що підтверджують інформацію, зазначену у заяві (документи про 
склад сім’ї, про доходи іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручите-
ля) та членів його сім’ї — на вимогу кредитора), розширену інформацію з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на неру-
хоме майно стосовно кожного члена сім’ї іпотекодавця (позичальника та/або май-
нового поручителя).

У разі ненадання позичальником необхідних для проведення реструктуризації 
документів, зазначених у цьому підпункті, кредитор звільняється від обов’язку про-
ведення реструктуризації зобов’язань за іпотечним кредитом на умовах, визначе-
них цим пунктом.

Заявник несе відповідальність за достовірність зазначеної у заяві про проведен-
ня реструктуризації інформації. У разі якщо заявник не зазначив у заяві про прове-
дення реструктуризації об’єкт нерухомого майна, віднесений до об’єктів житлово-
го фонду, що на момент підписання заяви належав на праві власності позичальни-
ку (особі, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або майновому пору-
чителю, або заявник зазначив недостовірну інформацію про зареєстроване на мо-
мент підписання заяви місце проживання позичальника (особи, до якої перейшли 
права та обов’язки позичальника) або майнового поручителя, або заявник зазна-
чив недостовірну інформацію про фактичне місце проживання позичальника (осо-
би, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або майнового поручите-
ля, то в разі встановлення однієї з цих обставин судом або в разі підтвердження 
однієї з таких обставин наявними у кредитора офіційними документами (видани-
ми суб’єктами, уповноваженими відповідно до закону видавати такі документи), 
це є підставою для відмови у проведенні передбаченої цим пунктом реструктуриза-
ції. Якщо реструктуризацію відповідно до цього пункту проведено, це є підставою 
для відновлення грошових зобов’язань позичальника, які існували станом на день, 
що передував дню проведення такої реструктуризації, із зменшенням таких грошо-
вих зобов’язань на суми сплачених з дня проведення реструктуризації платежів;

5) не здійснюється відповідно до цього пункту реструктуризація зобов’язань за 
договорами, усі зобов’язання за якими до дня набрання чинності цим пунктом ре-
структуризовано, за умови вираження усіх грошових зобов’язань виключно у гро-
шовій одиниці України (гривні) без визначення грошового еквівалента будь-якого 
із зобов’язань в іноземній валюті;

6) за результатами проведення реструктуризації на позичальника (особу, до якої 
перейшли права та обов’язки позичальника) покладається такий вичерпний пере-
лік зобов’язань перед кредитором:

сплачувати суму заборгованості із сплати кредиту, що вважається не погашеною 
за результатами проведення реструктуризації, рівними частинами щомісяця (по-
чинаючи з 30 дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний мі-
сяць) протягом 10 років з дня проведення реструктуризації, а якщо договором, від-
повідно до якого надано кредит, встановлено пізніший строк повного погашення 
суми кредиту, — протягом такого строку;

сплатити суму заборгованості із сплати процентів за користування кредитом за 
період до дня, що передує дню проведення реструктуризації, що вважається не по-
гашеною за результатами проведення реструктуризації;

сплачувати проценти за користування кредитом за період з дня проведення ре-
структуризації, що нараховуються на непогашений залишок суми кредиту в розмі-
рі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб 
у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок кален-
дарного дня, в який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процент-
ний пункт.

Надалі розмір процентів за користування кредитом змінюється через кожен ка-
лендарний рік з дня проведення реструктуризації та встановлюється у розмірі укра-
їнського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у грив-
ні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок календарно-
го дня, в який здійснюється зміна розміру процентів за користування кредитом), 
збільшеному на один процентний пункт.

Проценти за користування кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця, 
починаючи з 30 дня після дня проведення реструктуризації;

сплатити пеню за кожний день прострочення виконання грошового зобов’язання, 
передбаченого абзацами другим — четвертим цього підпункту, починаючи з 
дев’яностого дня після дня проведення реструктуризації, у розмірі половини облі-
кової ставки Національного банку України;

оплачувати здійснення страхування, якщо такий обов’язок передбачений дого-
вором або договором іпотеки.

Зазначений у цьому підпункті перелік не поширюється на грошові зобов’язання 
позичальника перед поручителем або заставодавцем, що виникли у зв’язку з вико-
нанням ним зобов’язань позичальника до дня проведення реструктуризації;

7) усі інші зобов’язання позичальника перед кредитором за договором, 
зобов’язання за яким реструктуризуються, не передбачені підпунктом 6 цього пунк-
ту, за результатами проведення реструктуризації вважаються погашеними;

8) погашена до дня проведення реструктуризації сума неустойки, крім суми не-
устойки, погашеної шляхом прощення, зараховується як погашення існуючого ста-
ном на день, що передує дню проведення реструктуризації, непогашеного залиш-
ку суми кредиту (в першу чергу) та заборгованості із сплати процентів за корис-
тування кредитом за період до дня, що передує дню проведення реструктуриза-
ції (у другу чергу);

9) якщо до дня проведення реструктуризації застосовувався розмір процентів 
за користування кредитом, що перевищував розмір українського індексу ставок за 
дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в іноземній валюті, у якій відпо-
відно до договору було виражено грошові зобов’язання у період застосування за-
значеного розміру процентів (а в разі визначення у договорі грошового еквівалента 
будь-якого із зобов’язань в іноземній валюті — розмір українського індексу ставок 
за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в іноземній валюті, в якій бу-
ло визначено грошовий еквівалент будь-якого із зобов’язань у період застосуван-
ня зазначеного розміру процентів), то при проведенні реструктуризації сума гро-
шових зобов’язань позичальника зменшується на суму такого перевищення у та-
кій черговості:

у першу чергу зменшується наявна на день реструктуризації сума заборгованос-
ті із сплати процентів за користування кредитом за період до дня, що передує дню 
проведення реструктуризації;

у другу чергу зменшується наявна на день реструктуризації сукупна сума забор-
гованості із сплати кредиту (прострочена заборгованість та заборгованість, строк 
сплати якої не сплив).

Для обчислення суми перевищення за 2012 рік та наступні роки застосовується 
останнє значення українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами 
фізичних осіб у відповідній іноземній валюті, встановлене у році, що передує року 
застосування розміру процентів за користування кредитом.

Для обчислення суми перевищення за періоди до 2011 року включно застосо-
вується перше значення українського індексу ставок за дванадцятимісячними де-
позитами фізичних осіб у відповідній іноземній валюті, встановлене у 2011 році.

У разі якщо грошові зобов’язання визначено в іноземній валюті, значення укра-
їнського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у якій 
не встановлювалося, застосовується відповідне значення українського індексу ста-
вок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у євро;

10) якщо станом на день проведення реструктуризації наявні одночасно такі 
умови:

у договорі, зобов’язання за яким підлягають реструктуризації відповідно до цьо-
го пункту, здійснено заміну кредитора внаслідок відступлення права вимоги;

поточний кредитор з причини ненадання йому кредитодавцем, наступними кре-
диторами, до яких переходили права кредитодавця, всієї інформації про історію 
здійснення платежів, у тому числі інформації про дату здійснення кожного плате-
жу, суму кожного здійсненого платежу, інформації про призначення кожного здій-
сненого платежу, суму наявної простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 
року за кожним видом наявного грошового зобов’язання, не здійснив протягом 60 
днів з дня проведення реструктуризації передбачені підпунктом 9 цього пункту об-
числення та/або обчислення наявної станом на 1 січня 2014 року простроченої за-
боргованості (окремо за кожним видом грошового зобов’язання та окремо за про-
строченими платежами, строк сплати яких відповідно до договору спливає після 1 
січня 2014 року, але які кредитор вимагав повернути достроково у зв’язку з про-
строченням позичальником платежів);

сукупна сума усіх передбачених договором грошових зобов’язань (а саме, не-
погашених на момент відступлення грошових зобов’язань із сплати кредиту та 
зобов’язань із сплати процентів за користування кредитом), право вимоги за яким 
відступлено, перевищує розмір плати, сплаченої поточним кредитором за відсту-
плення такого права вимоги,

то передбачені підпунктом 9 цього пункту обчислення не здійснюються. При 
цьому грошові зобов’язання позичальника перед таким поточним кредитором 
зменшуються на суму такого перевищення у такій черговості:

у першу чергу зменшується наявна на день реструктуризації сукупна сума забор-
гованості із сплати кредиту (прострочена заборгованість та заборгованість, строк 
сплати якої не сплив);

у другу чергу зменшується наявна на день реструктуризації сума заборгованос-
ті із сплати процентів за користування кредитом за період до дня, що передує дню 
проведення реструктуризації.

У разі відступлення поточному кредиторові прав вимоги за грошовими 
зобов’язаннями, передбаченими одночасно кількома договорами, без визначення 
при цьому суми плати за відступлення права вимоги щодо кожного з таких догово-
рів окремо, сума, яку сплатив поточний кредитор за відступлення йому права вимо-

ги за грошовими зобов’язаннями, передбаченими договором, що підлягає реструк-
туризації відповідно до цього пункту, обчислюється у такий спосіб:

            Б
А  =  ——   ×   Г  ,
           В

де А — сума, яку сплатив поточний кредитор за відступлення йому права вимо-
ги за договором, грошові зобов’язання за яким підлягають реструктуризації відпо-
відно до цього пункту;

Б — сукупна сума, сплачена поточним кредитором за відступлення йому пра-
ва вимоги;

В — сукупна сума усіх грошових зобов’язань за договорами, права вимоги за 
якими відступлено;

Г — сукупна сума грошових зобов’язань за договором, право вимоги за яким 
відступлено, що підлягають реструктуризації відповідно до цього пункту;

11) сукупна сума усієї заборгованості (простроченої заборгованості та забор-
гованості, строк сплати якої не закінчився) із сплати кредиту, отримана за резуль-
татами проведення передбачених підпунктами 8, 9 та 10 обчислень, виражається 
у гривні із застосуванням такого курсу гривні до відповідної іноземної валюти (в 
якій виражена така заборгованість або у якій визначено грошовий еквівалент такої 
заборгованості): середнє значення між офіційним курсом гривні до такої інозем-
ної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення ре-
структуризації, та офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановле-
ним Національним банком України на дату надання кредиту. Така сума заборгова-
ності із сплати кредиту вважається не погашеною за результатами проведення ре-
структуризації;

сукупна сума заборгованості із сплати процентів за користування кредитом за 
період до дня, що передує дню проведення реструктуризації, отримана за резуль-
татами проведення передбачених підпунктами 8, 9 та 10 обчислень, виражається 
у гривні із застосуванням такого курсу гривні до відповідної іноземної валюти (в 
якій виражена така заборгованість або у якій визначено грошовий еквівалент такої 
заборгованості): середнє значення між офіційним курсом гривні до такої інозем-
ної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення ре-
структуризації, та офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановле-
ним Національним банком України на дату надання кредиту. Така сума заборгова-
ності із сплати процентів за користування кредитом за період до дня, що передує 
дню проведення реструктуризації, вважається не погашеною за результатами про-
ведення реструктуризації.

У разі якщо сукупна сума заборгованості із сплати кредиту (що вважається не 
погашеною за результатами проведення реструктуризації) та заборгованості із 
сплати процентів за користування кредитом за період до дня, що передує дню про-
ведення реструктуризації (яка вважається не погашеною за результатами прове-
дення реструктуризації), має від’ємне значення, таке від’ємне значення вважаєть-
ся таким, що дорівнює нулю;

12) днем проведення реструктуризації вважається день отримання кредито-
ром, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя або заставодавця у 
зв’язку з виконанням ним зобов’язань позичальника, заяви про проведення відпо-
відно до цього пункту реструктуризації. Кредитор зобов’язаний не пізніше 60 днів з 
дня реструктуризації здійснити всі обчислення, необхідні для проведення реструк-
туризації, та надіслати позичальнику, поручителю та іншим зобов’язаним за дого-
вором особам поштою рекомендованим листом інформацію про зміну зобов’язань 
за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі на-
явні зобов’язання позичальника за результатами проведення реструктуризації ста-
ном на день проведення реструктуризації та новий графік платежів). Також відпо-
відна інформація у письмовому вигляді безоплатно надається зазначеним особам 
особисто на їхню вимогу;

13) після проведення реструктуризації збільшення суми кредиту на суму про-
строченого зобов’язання із сплати процентів за користування кредитом та/або на 
суму пені забороняється;

у разі прострочення виконання грошового зобов’язання позичальником після 
проведення реструктуризації суми сплачених боржником платежів зараховуються 
відповідно до черговості, передбаченої статтею 19 цього Закону;

після проведення реструктуризації встановлені підпунктом 5 цього пункту роз-
мір процентів за користування кредитом та розмір пені не можуть бути збільшені за 
згодою сторін договору, але можуть бути зменшені;

після проведення реструктуризації строк погашення суми кредиту, встановлений 
за результатами проведення реструктуризації, не може бути зменшений за згодою 
сторін, але може бути збільшений. Позичальник має право погасити суму кредиту 
повністю або частково раніше за встановлені в результаті реструктуризації строки. 
Покладання на позичальника у зв’язку з реалізацією такого права будь-яких додат-
кових грошових чи інших майнових обов’язків забороняється;

14) подальше виконання реструктуризованих зобов’язань за кредитом здійсню-
ється позичальником відповідно до умов договору з урахуванням умов проведеної 
реструктуризації та норм Закону України «Про споживче кредитування»;

15) вимоги цього пункту щодо обов’язкової реструктуризації зобов’язань поши-
рюються, зокрема, на зобов’язання позичальника (особи, до якої перейшли права 
та обов’язки позичальника) перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у 
разі переходу до нього прав кредитора).

Передбачені цим пунктом обов’язки кредитора поширюються, зокрема, на Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб (у разі переходу до нього прав кредитора);

16) кредитодавець, наступні кредитори за договором зобов’язані надати по-
точному кредитору на його вимогу, а також позичальнику на його вимогу всю на-
явну інформацію про історію здійснення платежів, у тому числі інформацію про 
дату здійснення кожного платежу, суму кожного здійсненого платежу, інформа-
цію про призначення кожного здійсненого платежу, суму наявної простроченої за-
боргованості станом на 1 січня 2014 року за кожним видом наявного грошового 
зобов’язання, за договором, не пізніше 14 днів з дня отримання такої вимоги;

кредитор, до якого перейшли права кредитодавця внаслідок відступлення пра-
ва вимоги, зобов’язаний надати позичальнику (особі, до якої перейшли права та 
обов’язки позичальника) на його вимогу (не пізніше 14 днів з дня отримання такої 
вимоги) належним чином завірену таким кредитором копію документа, яким визна-
чено розмір плати, що сплачена за відступлення права вимоги;

17) дія іпотечних договорів та договорів застави, укладених з метою забезпечен-
ня договорів, зобов’язання за якими реструктуризовані відповідно до цього пунк-
ту, продовжується без нотаріального посвідчення до дати виконання позичальни-
ком зобов’язань за договором».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, надано-

го як забезпечення кредитів в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2014 р., № 28, ст. 940; 2015 р., № 43, ст. 386; 2020 р., № 38, ст. 279; із змінами, 
внесеними Законом України від 16 вересня 2020 року № 895-IX) втрачає чинність 
через п’ять місяців з дня набрання чинності цим Законом.

3. Упродовж строку, передбаченого цим Законом для подання заяви про прове-
дення відповідно до пункту 7 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» За-
кону України «Про споживче кредитування» реструктуризації, та упродовж 60 днів 
після закінчення зазначеного строку забороняється:

примусове звернення стягнення (відчуження без згоди власника) на предмет 
іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають реструктури-
зації на підставі заяви про проведення реструктуризації;

набуття іпотекодержателем на підставі договору про задоволення вимог іпо-
текодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі у власність 
предмета іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають ре-
структуризації на підставі заяви про проведення реструктуризації;

продаж іпотекодержателем третій особі на підставі договору про задоволен-
ня вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному догово-
рі предмета іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають ре-
структуризації на підставі заяви про проведення реструктуризації.

4. Проведення відповідно до цього Закону реструктуризації зобов’язань, перед-
бачених договором, є підставою для визнання судом відповідно до статті 432 Ци-
вільного процесуального кодексу України таким, що не підлягає виконанню, вико-
навчого документа, виданого для звернення до виконання рішення суду (ухвалено-
го до дня проведення такої реструктуризації), яким передбачено стягнення грошо-
вих коштів та/або звернення стягнення на нерухоме майно. У разі визнання судом з 
цих підстав зазначеного виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, 
та в разі подання нової позовної заяви стороною справи, в якій було ухвалено рі-
шення про визнання зазначеного виконавчого документа таким, що не підлягає ви-
конанню, таке рішення суду не може бути підставою для відмови у відкритті прова-
дження у справі відповідно до пункту 2 частини першої статті 186 Цивільного про-
цесуального кодексу України.

5. Кабінету Міністрів України упродовж 15 днів з дня опублікування цього Закону 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-
навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

6. Національному банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
упродовж 30 днів з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
13 квітня 2021 року
№ 1381-IX
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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів  
України щодо врегулювання окремих  

питань присудження наукових ступенів  
та ліцензування освітньої діяльності

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України  «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., 

№ 37—38, ст. 2004 із наступними змінами):
1) у статті 5:
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми 

програмами на таких рівнях вищої освіти»;
абзаци шостий і тринадцятий виключити;
у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне ви-

конання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного 
ступеня вищої освіти»;

пункт 5 виключити;
абзаци перший і другий частини шостої викласти в такій редакції:
«6. Доктор філософії — це освітній і водночас науковий ступінь, що здобуваєть-

ся на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філо-
софії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти 
або наукової установи за результатами успішного виконання здобувачем вищої осві-
ти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у разовій 
спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспіран-
турі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або 
науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати 
ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій 
відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та 
публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді»;

частину сьому виключити;
2) частини першу, третю — шосту статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Атестація — це встановлення відповідності результатів навчання (наукової або 

творчої роботи) здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми та/або вимогам 
програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту»;

«3. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора мистецтва, здійснюється на під-
ставі публічного захисту мистецьких досягнень у формі творчого мистецького проек-
ту разовою спеціалізованою радою з присудження ступеня доктора мистецтва, утво-
реною закладом вищої освіти, який має акредитовану освітню програму третього рів-
ня вищої освіти з відповідної спеціальності. Публічний захист творчого мистецького 
проекту транслюється закладом вищої освіти на його офіційному веб-сайті в режи-
мі реального часу.

4. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється на під-
ставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою спеціалізо-
ваною вченою радою, утвореною закладом вищої освіти чи науковою установою, які 
мають акредитовану освітню програму третього рівня вищої освіти з відповідної спе-
ціальності (спеціальностей для міждисциплінарних робіт).

5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, відгуки та рецензії 
на них оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного закладу вищої освіти 
чи наукової установи згідно із законодавством.

Інформація про утворену разову спеціалізовану вчену раду, дату, час і місце про-
ведення атестації оприлюднюється закладами вищої освіти, науковими установами 
на своїх офіційних веб-сайтах відповідно до законодавства та подається в електро-
нному вигляді до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яке 
оприлюднює таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

Заклади вищої освіти, наукові установи забезпечують трансляцію атестації здо-
бувачів ступеня доктора філософії в режимі реального часу на своїх офіційних веб-
сайтах.

6. До захисту допускається дисертація, виконана здобувачем ступеня доктора фі-
лософії самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації фактів академічного 
плагіату, фабрикації чи фальсифікації є підставою для відмови у присудженні ступе-
ня доктора філософії.

Виявлення фактів академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у захище-
ній здобувачем дисертації є підставою для скасування рішення разової спеціалізова-
ної вченої ради про присудження йому ступеня доктора філософії та видачу відпо-
відного диплома.

У разі встановлення відповідно до законодавства у кваліфікаційній роботі здобу-
вача ступеня доктора філософії фактів академічного плагіату, фабрикації, фальси-
фікації та/або порушення встановленої законодавством процедури захисту дисерта-
ції рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора фі-
лософії скасовується закладом вищої освіти чи науковою установою, в якому (якій) 
вона була утворена, або Національним агентством із забезпечення якості вищої осві-
ти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Якщо у захищеній здобувачем ступеня доктора філософії дисертації встановлено 
відповідно до законодавства факти академічного плагіату, фабрикації чи фальсифі-
кації, його науковий керівник позбавляється права участі у підготовці та атестації здо-
бувачів ступеня доктора філософії строком на два роки, голова та члени разової спе-
ціалізованої вченої ради, в якій відбувся захист цієї дисертації, та офіційні опоненти, 
які надали позитивні висновки на дисертацію, позбавляються права участі в атестації 
здобувачів ступеня доктора філософії строком на два роки, а заклад вищої освіти чи 
наукова установа позбавляється права утворювати разову спеціалізовану вчену раду 
за відповідною спеціальністю строком на один рік, крім випадку скасування рішення 
разової спеціалізованої вченої ради закладом вищої освіти чи науковою установою»;

3) у статті 7:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Документи про вищу освіту
1. Документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала відповідну 

освітню програму та пройшла атестацію»;
у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Встановлюються такі види документів про вищу освіту за відповідними сту-

пенями»;
абзац шостий виключити;
частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:
«4. У дипломі доктора філософії/доктора мистецтва зазначається інформація про 

здобутий особою ступінь, галузь знань, спеціальність, з якої здобуто відповідний сту-
пінь (галузі знань, спеціальності — для міждисциплінарних робіт), назва закладу ви-
щої освіти чи наукової установи, в якому (якій) здійснювалася підготовка, назва за-
кладу вищої освіти чи наукової установи, у разовій спеціалізованій вченій раді/разо-
вій спеціалізованій раді з присудження ступеня доктора мистецтва якого (якої) захи-
щено наукові/мистецькі досягнення.

5. Невід’ємною частиною диплома молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, 
доктора філософії/доктора мистецтва є додаток до диплома європейського зразка, 
що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до дипло-
ма наводиться інформація про результати навчання особи, освітні компоненти, отри-
мані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну сис-
тему вищої освіти України»;

4) у частині першій статті 13:
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) затверджує форми документів про вищу освіту»;
доповнити пунктом 91 такого змісту:
«91) здійснює ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та заходи 

державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов»;
пункти 15 та 18 викласти в такій редакції:
«15) утворює та організовує роботу атестаційної колегії, яка на принципах прозо-

рості та відкритості затверджує рішення вчених рад закладів вищої освіти та науко-
вих установ про присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених 
звань старшого дослідника, доцента та професора; розглядає питання та приймає рі-
шення про позбавлення особи вченого звання; оформлює та видає відповідні атеста-
ти; розглядає питання, пов’язані з присудженням та позбавленням наукових ступенів 
кандидата наук і доктора наук, відповідно до законодавства; розглядає апеляції на рі-
шення атестаційної колегії»;

«18) за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
схвалює порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення ра-
зової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про при-
судження ступеня доктора філософії та подає його на затвердження до Кабінету Мі-
ністрів України»;

доповнити пунктом 181 такого змісту:
«181) у разі виявлення протягом 30 днів з дня оприлюднення інформації Націо-

нальним агентством із забезпечення якості вищої освіти згідно з частиною п’ятою 
статті 6 цього Закону невідповідності інформації про склад разової спеціалізованої 
вченої ради з присудження ступеня доктора філософії, поданої закладом вищої осві-
ти чи науковою установою, вимогам законодавства зупиняє роботу такої разової спе-

ціалізованої вченої ради до усунення виявленої невідповідності. Разова спеціалізова-
на вчена рада вважається правоможною у разі відсутності рішення про її зупинення»;

5) частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
«1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим 

колегіальним органом»;
6) у частині першій статті 18:
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) розробляє порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рі-

шення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової устано-
ви про присудження ступеня доктора філософії та подає його на схвалення до цен-
трального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки»;

пункт 9 виключити;
7) у статті 24:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться закладами вищої освіти, 

закладами фахової передвищої освіти (з підготовки фахівців ступенів молодшого ба-
калавра та бакалавра) та науковими установами (з підготовки фахівців ступенів ма-
гістра та/або доктора філософії) на підставі ліцензій, що видаються центральним ор-
ганом виконавчої влади у сфері освіти і науки, відповідно до закону»;

в абзаці четвертому частини другої:
перше речення викласти в такій редакції:
«У разі ліцензування освітньої діяльності закладом вищої освіти вперше, а також 

ліцензування освітньої діяльності за освітніми програмами, що передбачають при-
своєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове ре-
гулювання, проводиться виїзна ліцензійна експертиза, для проведення якої орган лі-
цензування утворює експертну комісію, якщо немає підстав для залишення заяви 
без розгляду»;

доповнити новим третім реченням такого змісту: «У разі відмови у видачі/роз-
ширенні ліцензії здобувач ліцензії (ліцензіат) може подати нову заяву про отриман-
ня/розширення ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідно-
го рішення про відмову»;

8) пункт 12 частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
«12) приймати рішення відповідно до законодавства про присудження і позбав-

лення ступенів доктора філософії, доктора мистецтва, самостійно утворювати ра-
зові спеціалізовані вчені ради або разові спеціалізовані ради з присудження ступе-
ня доктора мистецтва»;

9) пункт 5 частини другої статті 61 виключити;
10) у пункті 2 розділу XV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) підготовка кандидатів та докторів наук, розпочата до 1 вересня 2016 року, 

здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до за-
конодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом. За результатами захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня док-
тора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науко-
вої і науково-технічної діяльності, відповідно до Закону України »Про наукову і науко-
во-технічну діяльність», здобувачам наукових ступенів присуджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політи-
ку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, ступінь кандидата або доктора на-
ук відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, та ви-
дається диплом кандидата або доктора наук»;

підпункт 9 виключити.
2. У Законі України »Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верхо-

вної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25 із наступними змінами):
1) абзац другий частини дев’ятої статті 7 виключити;
2) пункт 5 частини третьої статті 10 викласти в такій редакції:
«5) затвердження тем дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії на тре-

тьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і 
призначення наукових керівників чи консультантів»;

3) абзаци перший, другий та четвертий частини першої статті 28 викласти в та-
кій редакції:

«1. Вчені мають право на здобуття відповідно до законодавства наукових ступе-
нів доктора філософії і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослід-
ника, доцента і професора.

Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним визна-
нням рівня кваліфікації вченого. Присудження наукового ступеня доктора філосо-
фії, присвоєння вчених звань здійснюється відповідно до Закону України »Про ви-
щу освіту». Присудження наукового ступеня доктора наук здійснюється відповідно 
до цього Закону»;

«Дисертації (або наукові доповіді — у разі захисту наукових досягнень, опублі-
кованих у вигляді монографії або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнарод-
них рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а та-
кож інші передбачені законодавством відомості оприлюднюються на офіційних веб-
сайтах відповідних наукових установ або закладів вищої освіти згідно із законодав-
ством»;

4) доповнити статтею 281 такого змісту:
«Стаття 281. Присудження наукового ступеня доктора наук
1. Доктор наук — це науковий ступінь, що здобувається особою на основі сту-

пеня доктора філософії (кандидата наук) за науковою спеціальністю та передбачає 
набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методо-
логії дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання науко-
вих результатів, що забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної 
проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані у нау-
кових виданнях.

2. Документами про науковий ступінь є дипломи доктора філософії, кандидата 
наук, доктора наук.

У дипломах кандидата наук, доктора наук зазначається інформація про здобутий 
особою науковий ступінь, галузь науки, спеціальність, назву наукової установи чи за-
кладу вищої освіти, у спеціалізованій вченій раді яких захищено дисертацію. Вимо-
ги до диплома доктора філософії визначаються Законом України »Про вищу освіту».

3. Присудження наукового ступеня доктора наук здійснюється утвореною відпо-
відно до законодавства спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захис-
ту дисертації (або наукової доповіді — у разі захисту наукових досягнень, опубліко-
ваних у вигляді монографії або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнародних 
рецензованих фахових виданнях), вимоги до якої затверджуються центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності.

4. Наукові установи, заклади вищої освіти забезпечують трансляцію захисту дис-
ертацій здобувачів наукового ступеня доктора наук у режимі реального часу на сво-
їх офіційних веб-сайтах.

5. До захисту наукового ступеня доктора наук допускаються дисертації у вигля-
ді підготовленого рукопису або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, 
опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, виконані здобувачем на-
укового ступеня самостійно. Встановлення відповідно до законодавства в поданих 
до захисту дисертації або наукових публікаціях фактів академічного плагіату, фа-
брикації чи фальсифікації є підставою для відмови у присудженні наукового ступе-
ня доктора наук.

6. Якщо у захищеній докторській дисертації або публікаціях, які представляли-
ся до захисту, встановлено відповідно до законодавства факти академічного плагі-
ату, фабрикації чи фальсифікації, науковий консультант позбавляється права участі 
у підготовці та/або атестації здобувачів ступеня доктора філософії та консультуван-
ні та/або атестації здобувачів ступеня доктора наук строком на два роки, голова спе-
ціалізованої вченої ради, в якій відбувся захист цієї дисертації, та опоненти, які на-
дали позитивні висновки на неї, позбавляються права участі в атестації кадрів вищої 
кваліфікації строком на два роки, а наукова установа чи заклад вищої освіти позбав-
ляється права утворювати спеціалізовану вчену раду за відповідною науковою спеці-
альністю строком на один рік.

7. Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового 
ступеня кандидата наук, доктора наук у разі встановлення відповідно до законодав-
ства фактів академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації Національним агент-
ством із забезпечення якості вищої освіти здійснюється у порядку, затвердженому 
Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржено відповідно до законодавства»;

5) у статті 42:
пункт 18 викласти в такій редакції:
«18) розробляє порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора 

наук та подає його на затвердження до Кабінету Міністрів України»;
доповнити пунктами 19—24 такого змісту:
«19) формує та затверджує перелік наукових спеціальностей за галузями науки, 

відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук;
20) затверджує порядок формування переліку наукових фахових видань України;
21) розробляє та затверджує положення про спеціалізовану вчену раду з прису-

дження наукового ступеня доктора наук, утворює відповідні спеціалізовані вчені ра-
ди та контролює їхню діяльність;

22) затверджує та скасовує рішення спеціалізованих вчених рад про присуджен-
ня наукового ступеня кандидата наук, доктора наук, розглядає питання про позбав-
лення наукового ступеня, оформлює та видає дипломи кандидата наук, доктора наук;

23) затверджує форму диплома кандидата наук, доктора наук;
24) здійснює інші повноваження, передбачені законом».
3. У Законі України »Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,  

№ 38—39, ст. 380; 2020 р., № 24, ст. 170, № 31, ст. 226):
1) у пункті 8 частини першої статті 1 слова «докторанти, інші» замінити словом 

«інші»;
2) абзац чотирнадцятий частини другої статті 10 виключити;

3) абзац перший частини одинадцятої статті 18 після слів «обов’язковість якої пе-
редбачена законом» доповнити словами «з підготовки в інтернатурі»;

4) в абзаці шостому частини другої статті 21 слова «та доктора наук» виключити;
5) у частині п’ятій статті 42:
в абзаці другому слова «наукового ступеня» замінити словами «ступеня освітньо-

наукового чи освітньо-творчого рівня»;
в абзаці третьому слова «наукового (освітньо-творчого) ступеня» замінити слова-

ми «ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня».
4. Абзац четвертий частини другої статті 18 Закону України «Про фахову передви-

щу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119; 2020 р., № 31, 
ст. 226) викласти в такій редакції:

«У разі ліцензування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти впер-
ше, запровадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян та осіб без 
громадянства або освітньої діяльності із спеціальності, з якої передбачено проведен-
ня єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому цим Зако-
ном, проводиться виїзна ліцензійна експертиза. Для проведення виїзної ліцензійної 
експертизи центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює екс-
пертну комісію, якщо немає підстав для відмови у видачі/розширенні ліцензії за ре-
зультатами розгляду документів і заяви про отримання/розширення ліцензії. У разі 
відмови у видачі/розширенні ліцензії здобувач ліцензії (ліцензіат) може подати нову 
заяву про отримання/розширення ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати при-
йняття відповідного рішення про відмову».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім 

абзаців третього та четвертого підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, які наби-
рають чинності з 1 вересня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 
Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, нау-
кової, науково-технічної діяльності, своїх нормативно-правових актів у відповідність 
із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 березня 2021 року
№ 1369-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 335-р 
Київ

Про подання на ратифікацію  
Верховною Радою України Угоди  

між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Федеративної Республіки Німеччина про 
фінансове співробітництво (асигнування 

2012—2019 років)
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітни-
цтво (асигнування 2012—2019 років), вчинену 17 грудня 2020 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 339-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків директора  

державного підприємства «Поліграфічний 
комбінат «Україна» по виготовленню  

цінних паперів» на Куроша С. П.
Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільсько-

го господарства щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора дер-
жавного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних 
паперів» на радника директора з питань представництва в суді та захисту інтелекту-
альної власності зазначеного підприємства Куроша Сергія Павловича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 346-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я  
на 2021 рік

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

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2301400 «Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмно-
го характеру» у сумі 36 237,1 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2301110 «Спеціалізована 
та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними за-
кладами охорони здоров’я» у сумі 30 000 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2301170 «Діагностика і лі-
кування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних тех-
нологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчаль-
них медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» у сумі 6 237,1 тис. 
гривень.

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

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 348-р 
Київ

Про погодження ліквідації Центру 
комплексних досліджень з питань 

антимонопольної політики
Погодитися з пропозицією Антимонопольного комітету щодо ліквідації Центру 

комплексних досліджень з питань антимонопольної політики.
Антимонопольному комітету здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані 

з ліквідацією зазначеного Центру.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 квітня 2021 р. № 318-р 

Київ

Про делегацію Уряду України для участі  
у переговорах з Європейською Комісією 

щодо долучення України до участі  
у Програмі наукових досліджень  

та навчання Євратом (2021—2025)
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у переговорах з Європейською Ко-

місією щодо долучення України до участі у Програмі наукових досліджень та навчан-
ня Євратом (2021—2025) у складі згідно з додатком.

2. Дозволити главі делегації Уряду України вносити у разі потреби зміни до складу 
делегації та залучати до її роботи працівників органів державної влади, підприємств, 
установ та організацій за погодженням із їх керівниками.

3. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у переговорах з Єв-
ропейською Комісією щодо долучення України до участі у Програмі наукових дослі-
джень та навчання Євратом (2021—2025), що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 318-р

СКЛАД 
делегації Уряду України для участі у переговорах з Європейською Комісією  

щодо долучення України до участі у Програмі наукових досліджень 
та навчання Євратом (2021—2025)

ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович — Міністр освіти і науки, глава делегації
КИЗИМ Микола Олександрович  — перший заступник Міністра освіти і науки, за-

ступник глави делегації
БЕЗВЕРШЕНКО Юлія Василівна — генеральний директор директорату науки та ін-

новацій МОН 
БОВКУН Дар’я Андріївна — державний експерт експертної групи з питань інтегра-

ції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій МОН 
ВОЄВОДІН Віктор Миколайович — директор Інституту фізики твердого тіла, мате-

ріалознавства і технологій в Національному науковому центрі «Харківський фізико-
технічний інститут» Національної академії наук (за згодою)

ВОЛОБУЄВ Олександр Васильович — керівник національного контактного пункту 
Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» Націо-
нальної академії наук (за згодою)

ГАРКУША Ігор Євгенійович — заступник генерального директора Національно-
го наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної акаде-
мії наук (за згодою)

ДЖАПАРОВА Еміне Айяровна — перший заступник Міністра закордонних справ 
ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович — президент Національної академії наук (за зго-

дою)
ІВАЩЕНКО Ігор Анатолійович — заступник Міністра охорони здоров’я з питань єв-

ропейської інтеграції
КОЛОМІЄЦЬ Валерія Рудольфівна — заступник Міністра юстиції з питань євро-

пейської інтеграції
МИРОНЕНКО Людмила Анатоліївна — заступник начальника відділу інновацій де-

партаменту технічного регулювання та інноваційної політики Мінекономіки 
МІРОШНІЧЕНКО Олег Миколайович — заступник Голови ДРС 
МІХЕЄВ Володимир Сергійович — заступник Голови ДКА
НЕЖУРА Максим Юрійович — начальник відділу реалізації міжнародних програм 

дирекції з міжнародного співробітництва державного підприємства «НАЕК «Енерго-
атом» (за згодою)

НОВИК Володимир Анатолійович — начальник відділу науково-технічної політи-
ки Міненерго 

ПЕТРОВСЬКИЙ Юрій Олександрович — заступник Міністра з питань стратегічних 
галузей промисловості з питань європейської інтеграції 

ПОЛОЦЬКА Ольга Олександрівна — виконавчий директор Національного фонду 
досліджень (за згодою)

РАКУС Діана Ігорівна — керівник експертної групи із залучення інвестицій дирек-
торату розвитку ІТ-індустрії Мінцифри 

САПОЖНИКОВ Юрій Анатолійович — директор департаменту ядерної енергетики 
та атомної промисловості Міненерго 

СКОРИК Жанна Володимирівна — начальник відділу міжнародного співробітни-
цтва та протоколу управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльнос-
ті ДРС 

ТОРЛАК Юрій Федорович — заступник начальника управління — начальник відді-
лу роботи з міжнародними організаціями та європейської інтеграції ДКА 

ФОРСЮК Наталія Валеріївна — заступник Міністра інфраструктури з питань єв-
ропейської інтеграції 

ХАРІНА Олена Олегівна — державний експерт експертної групи з питань інтегра-
ції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій МОН 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 318-р
ДИРЕКТИВИ 

делегації Уряду України для участі у переговорах з Європейською Комісією  
щодо долучення України до участі у Програмі наукових досліджень  

та навчання Євратом (2021—2025)
Основні завдання делегації, включаючи  

кінцеву мету участі у заході
Під час проведення переговорів щодо долучення України до участі у Програмі нау-

кових досліджень та навчання Євратом (2021—2025) (далі — Програма Євратом) де-
легації Уряду України керуватися:

Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, Уго-
дою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (далі — Угода про асоціацію), іншими міжнародними договорами України;

положеннями Порядку денного асоціації між Україною та ЄС, Програми діяльнос-
ті Уряду України, рішеннями Європейського Союзу щодо України, а також рішеннями 
Ради асоціації між Україною та ЄС, Самітів Україна — ЄС, Комітету асоціації між Укра-
їною та ЄС та цими директивами.

Головними завданнями та цілями української делегації у переговорному процесі є:
визначення умов участі України у Програмі Євратом;
обговорення положень проекту Угоди між Урядом України та Європейським Спів-

товариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану 
участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2021—2025) 
(далі — Угода) з подальшим її підписанням;

інформування ЄС про кроки України, спрямовані на впровадження системних га-
лузевих реформ, та висловлення подяки за підтримку у їх проведенні;

інформування про досягнутий прогрес в імплементації Угоди між Урядом України 
та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співп-
рацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Єв-
ратом (2014—2018);

висвітлення основних проблемних питань, що виникали у процесі виконання Про-
грами наукових досліджень та навчання Євратом (2014—2018) відповідно до про-
веденого аналізу даних, отриманих у ході опитування учасників проектів від Укра-
їни, представника національного контактного пункту «Євратом» та представників 
Програмних комітетів, відповідальних за моніторинг виконання програми «Горизонт 
2020» від України;

наголошення на необхідності продовження підтримки ЄС у подальших діях із від-
новлення суверенітету та територіальної цілісності України, протидії агресії Росій-
ської Федерації проти нашої держави та невизнання незаконної спроби анексії Ро-
сією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, здійснення подальшого тиску 
на Російську Федерацію до повного відновлення державного кордону України, у то-
му числі шляхом посилення політики застосування санкцій;

запобігання, не допускання та блокування можливих кроків, спрямованих на ле-
гітимізацію спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя, та прийняття рішень, що можуть інтерпретуватися як пряме або не-
пряме визначення будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим;

врахування та у разі потреби активне використання положення резолюцій Гене-
ральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 р. (A/RES/68/262): «Територіальна ціліс-
ність України», від 19 грудня 2016 р. «Ситуація з правами людини в Автономній Рес-
публіці Крим та місті Севастополь (Україна)» (A/Res/71/205), від 19 грудня 2017 р.  
«Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь 
(Україна)» (A/Res/72/190), від 22 грудня 2018 р. «Стан з правами людини в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» (A/Res/73/263), від 18 грудня 2019 р.  
«Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим в місті Севастополь, 
Україна» (A/Res/74/168), від 16 грудня 2020 р. «Ситуація з правами людини в Авто-
номній Республіці Крим в місті Севастополь, Україна» (A/Res/75/192), від 17 грудня 

2018 р. «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Укра-
їна), а також частин Чорного та Азовського морів» (A/Res/73/194) та від 9 грудня  
2019 р. «Проблема мілітаризації АР Крим і міста Севастополь (Україна), а також час-
тин Чорного та Азовського морів» (A/Res/74/17);

обговорення та визначення пріоритетних напрямів посилення дво- та багатосто-
роннього співробітництва між Україною та ЄС і державами —членами ЄС у сферах 
науки та інновацій.

Окремі доручення главі делегації та у  
разі потреби кожному члену делегації

Главі української делегації доручається:
проводити переговори, виходячи із пріоритетів та державних інтересів України;
відзначити про досягнутий прогрес України у сферах наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності;
надати інформацію ЄС про прогрес України, досягнутий у ході імплементації Уго-

ди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про нау-
кову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових до-
сліджень та навчання Євратом (2014—2018);

надати інформацію ЄС про ключові реформи та досягнення України в імплемен-
тації зобов’язань за Угодою про асоціацію у сферах науки та технологій, зокрема 
про стан участі України у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Гори-
зонт 2020»;

наголосити на важливості для України приєднання до наступної Програми Євра-
том, а також до Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Євро-
па» (2021—2027);

підкреслити заінтересованість Української Сторони приєднатися до ініціативи Єв-
ропейської Комісії «Європейський зелений курс» (European Green Deal) та прагнен-
ня досягнути цілей Паризької угоди та цілей сталого розвитку ООН, що передбачають 
реалізацію політик з кліматичної нейтральності у сфері енергетики, а саме декарбоні-
зацію енергетичної галузі, зростання енергетичної ефективності, нівелювання енер-
гетичної бідності, зокрема шляхом розвитку відповідної інфраструктури ( «розум-
них» мереж, систем акумулювання енергії, інфраструктури для транспортування вод-
ню тощо). Зазначені політики потребують впровадження ексклюзивних та інновацій-
них технологій в енергетиці для подальшої модернізації і трансформації енергетики;

зазначити про важливість партнерства з ЄС у сфері розвитку технологій та інно-
вацій, зокрема для збільшення частки виробітку чистої енергії, розбудови необхідної 
високотехнологічної енергетичної інфраструктури, запровадження нових технологій 
та спільних зусиль у скороченні викидів парникових газів тощо;

наголосити на важливості діяльності Комітету Україна — Євратом з досліджень 
та інновацій, а також необхідності продовження участі в міжнародному консорціумі 
EuroFusion, в якому Україна є повноправним членом;

порушити перед Європейською Стороною питання щодо можливості передбачи-
ти в Угоді пільгові умови для України стосовно сплати членського внеску за участь в 
наступній Програмі Євратом;

уточнити у Європейської Сторони питання щодо можливості сплати частини член-
ського внеску за участь в Програмі Євратом у вигляді in-kind contribution з різних 
джерел фінансування;

узгодити редакцію тексту проекту Угоди.
Першому заступникові Міністра закордонних справ доручається:
підтвердити те, що Україна твердо стоїть на позиції виконання Угоди про асоціа-

цію, зокрема пунктів статей 342, 372 та 376;
підтвердити, що Україна підтримує наближення українського законодавства до за-

конодавства ЄС відповідно до додатка ХХХVII Угоди про асоціацію на основі Дирек-
тиви 2007/65/ЄС від 11 грудня 2007 р. та Директиви 2010/13/ЄС Європейського пар-
ламенту від 10 березня 2010 р.;

наголосити на необхідності підвищувати рівень поінформованості громадян Укра-
їни про можливості та перспективи, які відкриває для держави Угода про асоціацію 
та інші документи у сфері співпраці між ЄС та Україною.

Делегації наполягати на продовженні співпраці в рамках зовнішнього інструмен-
ту допомоги ЄС з метою розвитку та підтримки науково-дослідницької та інновацій-
ної інфраструктури України. Підкреслити необхідність подальшого розвитку взаємо-
дії у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Висловити заін-
тересованість до залучення українських суб’єктів до міжнародних проектів, спрямо-
ваних на постійне покращення ядерної безпеки, захищеності та радіаційного захисту 
для того, щоб у майбутньому зробити внесок у довгострокову декарбонізацію енер-
гетичної системи у безпечний, ефективний та надійний спосіб.

Позиція Української Сторони з кожного питання  
порядку денного та щодо можливих варіантів  

розвитку переговорного процесу
Під час засідання українській делегації необхідно виходити з того, що основним 

напрямом державної політики як внутрішньої, так і зовнішньої, Україна обрала єв-
ропейську інтеграцію, кінцевою метою якої повинно бути повноправне членство на-
шої держави в ЄС. Для України європейська інтеграція — це шлях модернізації еко-
номіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світовий ринок, підвищення 
рівня добробуту громадян (створення прийнятних умов їх повсякденного життя) до 
європейських стандартів та забезпечення сталого розвитку України.

Європейський вибір означає, насамперед, економічні та соціальні перетворення. 
Цілями та завданнями України при цьому є глибокі та якісні реформи в усіх сферах 
суспільного життя, зокрема у таких як наука та інновації.

Зобов’язання щодо звітування
Делегації після закінчення переговорів подати у десятиденний строк Кабінетові 

Міністрів України та МЗС звіт про результати переговорів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 325-р 
Київ

Про затвердження політики власності 
Державного концерну «Укроборонпром»

 Затвердити політику власності Державного концерну «Укроборонпром», що до-
дається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 325-р

ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ  
Державного концерну «Укроборонпром»

1. Ця політика власності визначає пріоритети, згідно з якими держава володіє 
Державним концерном «Укроборонпром» (далі — Концерн), основні завдання, ви-
конання яких покладено на Концерн, основні напрями та ключові показники ефек-
тивності його діяльності.

Держава володіє Концерном та підприємствами — учасниками Концерну з метою 
розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєн-
ня, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, забезпечення виконання силами 
оборони та силами безпеки України покладених на них функцій, здійснення поста-
чання товарів військового призначення та подвійного використання, надання послуг 
військового призначення під час здійснення заходів військово-технічного співробіт-
ництва України з іншими державами.

Для найбільш ефективної реалізації мети володіння Концерн повинен: 
забезпечити своєчасне та якісне постачання підприємствами — учасниками Кон-

церну товарів військового призначення та подвійного використання в рамках вико-
нання контрактів (договорів) з оборонних закупівель; 

забезпечити операційну ефективність, рентабельність, збереження та подальше 
підвищення вартості активів, зокрема шляхом реалізації синергетичних ефектів між 
розробленням, виготовленням, реалізацією, ремонтом, модернізацією та утилізаці-
єю товарів військового призначення та подвійного використання, а також товарів ци-
вільного призначення; 

забезпечити максимальні обсяги продажу товарів військового призначення та 
подвійного використання, а також товарів цивільного призначення на зовнішньому 
ринку з метою економії за рахунок масштабу та розширення асортименту продукції; 

забезпечити технологічне лідерство та інноваційність Концерну для створення та 
виробництва нових видів високотехнологічної продукції; 

забезпечити ефективне функціонування та управління підприємствами — учас-
никами Концерну, а також управління корпоративними правами держави у статутних 
капіталах акціонерних товариств, переданих в управління Концерну; 

забезпечити в установленому законом порядку ефективне управління об’єктами 
державної власності в оборонно-промисловому комплексі для реалізації прав держа-
ви як власника таких об’єктів; 

здійснювати контроль за виконанням підприємствами — учасниками Концерну 
вимог Статуту Державного концерну «Укроборонпром», внутрішніх документів Кон-
церну, рішень його органів управління. 

2. Держава володіє Концерном згідно з такими пріоритетами:
1) Концерн є уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами 

державної власності в оборонно-промисловому комплексі, який утворений відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1221 «Про утво-
рення Державного концерну «Укроборонпром» (Офіційний вісник України, 2011 р., 
№ 1, ст. 6); 

2) Концерн утворений з метою підвищення ефективності функціонування підпри-
ємств — учасників Концерну, які провадять господарську діяльність у сфері розро-
блення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, вій-
ськової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному 
співробітництві з іноземними державами.

Підприємствами — учасниками Концерну є державні підприємства оборонно-про-
мислового комплексу, включені до його складу рішенням Кабінету Міністрів України.

Метою діяльності підприємств — учасників Концерну є:
задоволення існуючих та перспективних потреб в озброєнні, військовій та спе-

ціальній техніці Збройних Сил, а також інших утворених відповідно до законів вій-
ськових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, органів спеціаль-
ного призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами 
України покладено функції із забезпечення оборони держави;

розширення виробництва цивільної високотехнологічної продукції;
збільшення обсягу експорту продукції військового та цивільного призначення та 

продукції подвійного використання.
3. Для досягнення підприємствами — учасниками Концерну встановленої мети на 

Концерн покладається виконання таких завдань:
здійснення централізованого регулювання, контролю та координації діяльності 

підприємств — учасників Концерну;
сприяння підвищенню ефективності використання і розвитку експортного, вироб-

ничого та науково-технічного потенціалу підприємств — учасників Концерну;
створення і забезпечення функціонування системи продажу високотехнологічної 

промислової продукції, узагальнення результатів інтелектуальної діяльності та вико-
нання робіт і надання послуг;

сприяння підприємствам — учасникам Концерну в проведенні прикладних дослі-
джень за перспективними напрямами розвитку науки і техніки та впровадженні у ви-
робництво передових технологій;

залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс;
утворення експортноорієнтованих структур в оборонно-промисловому комплексі, 

розроблення документів, необхідних для їх утворення, а також розроблення і реалі-
зація маркетингових стратегій в інтересах зазначених структур;

освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, про-
ведення маркетингових досліджень, зокрема із залученням на договірній основі 
представників інших підприємств та організацій;

реалізація військового майна відповідно до укладених з Міноборони, іншими цен-
тральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими 
формуваннями, підприємствами та організаціями, у тому числі нерезидентами, дого-
ворів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, що пе-
редбачають передачу права власності на військове майно на платній або компенса-
ційній основі;

забезпечення організації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту діяльнос-
ті підприємств — учасників Концерну;

проведення моніторингу фінансової діяльності підприємств — учасників Концер-
ну, щорічних аудиторських перевірок їх діяльності.

4. Політика власності Концерну відповідає Основним засадам впровадження полі-
тики власності щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки в час-
тині виконання функцій із забезпечення безпеки держави, які не можуть повною мі-
рою виконуватися суб’єктами господарювання недержавного сектору, а також про-
грамним та стратегічним документам у сфері безпеки і оборони, зокрема Стратегії 
національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 ве-
ресня 2020 р. № 392, Стратегічному оборонному бюлетеню України, схваленому Ука-
зом Президента України від 6 червня 2016 р. № 240, повинна забезпечувати виконан-
ня завдань та заходів державних цільових програм у сфері створення та виробництва 
озброєння, військової та спеціальної техніки, реформування та розвитку оборонно-
промислового комплексу. 

Винятковість державної власності щодо Концерну та його підприємств — учас-
ників визначається тим, що під час здійснення заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації во-
ни провадять діяльність, яка життєво важлива для суспільства і держави і не може 
повною мірою провадитися суб’єктами господарювання недержавного сектору еко-
номіки.

5. Підходи до управління. Держава в особі Кабінету Міністрів України здійснює 
управління Концерном згідно із загальними принципами управління об’єктами дер-
жавної власності, визначеними Законом України «Про управління об’єктами держав-
ної власності», іншими нормативно-правовими актами з управління об’єктами дер-
жавної власності, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про 
особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому 
комплексі» та Статутом Державного концерну «Укроборонпром».

Держава як власник прагне до збільшення вартості активів, що перебувають в 
управлінні Концерну, зокрема за рахунок підвищення їх інвестиційної привабливості 
шляхом виконання таких вимог: 

впровадження системи корпоративного управління згідно з Керівними принципа-
ми корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності Орга-
нізації економічного співробітництва та розвитку; 

ефективної операційної діяльності Концерну, керівні принципи якої встановлю-
ються наглядовою радою Концерну; 

отримання від Концерну сучасного та високоякісного озброєння та військової тех-
ніки для сил оборони та безпеки України; 

вільного від корупції, прозорого та підзвітного державі оборонно-промислового 
комплексу. 

Концерн повинен активно залучати необхідний для фінансування розвитку капі-
тал, зокрема шляхом утворення спільних підприємств з іноземними інвесторами, ви-
користання боргових інструментів, оптимізації структури непрофільних та надлиш-
кових активів тощо. 

Концерн повинен здійснювати інвестиції у проведення досліджень та розробок, 
що є необхідними для виготовлення конкурентоспроможних товарів. Дивідендна по-
літика повинна сприяти наявності достатніх фінансових ресурсів для здійснення та-
ких витрат.

6. З метою виконання цілей цієї політики власності Концерн провадить діяльність 
за такими основними напрямами:

1) формує та реалізує облікову, цінову, інвестиційну, кредитну, маркетингову та 
рекламну політики для підприємств — учасників Концерну, які провадять діяльність 
за такими напрямами:

розроблення і виробництво високоточних засобів ураження, боєприпасів та про-
дуктів спеціальної хімії; 

розроблення і виробництво систем радіоелектронної боротьби та радіоелектрон-
ної розвідки;

розроблення і виробництво радарних систем, систем і комплексів протиповітря-
ної оборони;

розроблення і виробництво бронетехніки і артилерійських систем;
розроблення і виробництво морських систем;
здійснення ремонту і модернізації військової авіаційної техніки;
провадження зовнішньоекономічної діяльності;
2) формує та забезпечує реалізацію підприємствами — учасниками Концерну 

єдиного науково-технічного і технологічного підходу для досягнення мети діяльності;
3) забезпечує ефективне управління об’єктами державної власності в оборонно-

промисловому комплексі;
4) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної го-

товності підприємствами — учасниками Концерну, які залучаються до виконання мо-
білізаційних завдань (замовлень);

5) контролює ефективність використання коштів підприємствами — учасниками 
Концерну;

6) надає підприємствам — учасникам Концерну фінансову та іншу допомогу.
7. Ключовими показниками ефективності діяльності Концерну є:
виконання підприємствами — учасниками Концерну державних контрактів (дого-

ворів) з оборонних закупівель в повному обсязі;
провадження ефективної офсетної діяльності з іноземними постачальниками під 

час закупівлі за імпортом товарів, робіт і послуг для задоволення потреб національ-
ної безпеки та оборони;

забезпечення військово-технічного співробітництва з іноземними державами;
розвиток інновацій, створення новітніх зразків озброєння, військової та спеціаль-

ної техніки за власні кошти та кошти іноземних замовників;
провадження підприємствами — учасниками Концерну ефективної діяльності з 

імпортозаміщення комплектуючих, сировини, матеріалів та іншої продукції, які ви-
користовуються для виготовлення продукції військового і цивільного призначення 
та подвійного використання;

здійснення розроблення новітніх матеріалів, впровадження нових технологій, 
спрямованих на підвищення тактико-технічних характеристик, якості та конкуренто-
спроможності продукції військового і цивільного призначення та подвійного вико-
ристання і комплектуючих до них, та підготовка серійного виробництва для їх за-
стосування;

забезпечення сталої прибутковості підприємств — учасників Концерну за умови 
виконання нефінансових цілей та забезпечення рентабельності активів таких підпри-
ємств на рівні, визначеному наглядовою радою Концерну;

забезпечення перетворення державних унітарних комерційних підприємств — 
учасників Концерну в господарські товариства, утворення на їх базі галузевих верти-
кально-інтегрованих структур відповідно до законодавчих актів і державних страте-
гічних документів, що визначають основні засади для розбудови та розвитку оборон-
но-промислового комплексу.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 квітня 2021 р. № 359-р 

Київ

Про розподіл коштів, передбачених  
у державному бюджеті за програмою 

2101190 «Будівництво (придбання)  
житла для військовослужбовців Збройних 

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

2021 рік» здійснити розподіл за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла для вій-
ськовослужбовців Збройних Сил України» на 2021 рік, згідно з додатком.

2. Міністерству оборони забезпечити погодження розподілу коштів за бюджетною 
програмою, зазначеною в пункті 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21 квітня 2021 р. № 359-р

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

бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла  
для військовослужбовців Збройних Сил України», на 2021 рік

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

Обсяг коштів, 
тис. гривень

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього 600 000
у тому числі:
об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2021 році, усього 235 451,6
у тому числі:
будівництво 40-квартирного житлового будинку, м. Стрий  
Львівської області, вул. Грабовецька 

4 038,3

будівництво трьох п’ятиповерхових 40-квартирних житлових  
будинків, третя черга — 40 квартир у військовому містечку № 1, 
с. Клугино-Башкирівка, м. Чугуїв Харківської області

15 747,6

будівництво 129-квартирного житлового будинку, перший пусковий 
комплекс — 60 квартир, другий пусковий комплекс — 69 квартир, 
м. Черкаси, вул. М. Грушевського, 97/3

40 114,1

будівництво 44-квартирного житлового будинку з каналізаційною 
насосною станцією, м. Володимир-Волинський Волинської області, 
вул. Академіка Глушкова, 42а

50

будівництво 36-квартирного житлового будинку, м. Виноградів  
Закарпатської області, вул. Черняховського, 16

50

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 25, м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 105

14 752,7

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 1, смт Десна  
Чернігівської області

14 264,9

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 1, м. Броди Львів-
ської області, вул. Храпая

16 463,4

будівництво гуртожитку № 2 у військовому містечку № 2,  
м. Володимир-Волинський Волинської області

21 261,3

будівництво гуртожитку № 2 у військовому містечку № 51, м. Луцьк 24 910,1
будівництво гуртожитку у військовому містечку № 53, м. Яворів 
Львівської області 

15 733,2

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 7, м. Золочів 
Львівської області

23 292,6

будівництво гуртожитку № 2 у військовому містечку № 63а,  
м. Миколаїв

25 030,5

реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-квартирний житловий 
будинок з інженерними мережами у військовому містечку № 217, 
м. Одеса

16 702,5

будівництво позамайданчикових інженерних мереж до житлового  
будинку, м. Болград Одеської області, вул. 25 Чапаївської дивізії, 110

1 290,4

будівництво газопостачання трьох 5-поверхових житлових будинків 
на 120 квартир у військовому містечку № 1, с. Клугино-Башкирівка, 
м. Чугуїв Харківської області, вул. Горішного

1 750

об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані до  
фінансування у 2021 році, усього

364 548,4

у тому числі:
нове будівництво багатоповерхового 90-квартирного житлового  
будинку, м. Чугуїв Харківської області, пров. Чайковського 

15 000

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку 
на ділянці «А» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

20 186,8

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку 
на ділянці «Б» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

25 000

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового  
будинку на ділянці «В» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

25 000

будівництво 80-квартирного житлового будинку у військовому  
містечку № 1, м. Житомир, вул. Героїв Десантників

17 000

нове будівництво багатоквартирного житлового будинку, м. Вінни-
ця, вул. Стрілецька, 23

17 000

будівництво двосекційного 90-квартирного житлового будинку,  
м. Нова Каховка Херсонської області, вул. Ріхарда Зорге

15 000

будівництво 126-квартирного житлового будинку  у військовому  
містечку № 2, м. Дніпро, вул. Н. Алексеєнко 

15 000

будівництво 96-квартирного житлового будинку у м. Берегове  
Закарпатської області

15 000

будівництво багатоквартирного житлового будинку у військовому 
містечку № 9 «Уральські казарми», м. Запоріжжя,  
вул. Кругова/вул. Криворізька

15 000

будівництво гуртожитку № 2 у військовому містечку № 6, с. Липники, 
Пустомитівського району Львівської області

20 000

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 120, м. Новий  
Калинів Львівської області

20 000

будівництво гуртожитку № 1 у військовому містечку № 4-1,  
смт Чорноморськ Одеської області

20 000

будівництво гуртожитку № 2 у військовому містечку № 4-1,  
смт Чорноморськ Одеської області

20 000

будівництво гуртожитку № 1 у військовому містечку № 100, м. Гай-
син Вінницької області

20 000

будівництво гуртожитку № 1 у військовому містечку № 2, с. Дачне  
Біляївського району Одеської області

20 000

реконструкція будівлі № 507 під 45-квартирний житловий будинок  
у військовому містечку № 1, м. Подільськ Одеської області,  
вул. Армійська 

13 361,6

реконструкція будівлі № 27 під житловий будинок військового  
містечка № 106, м. Чернівці, вул. Луковецька, 2а  

14 000

реконструкція вивільненої двоповерхової казарми, військове  
містечко № 122 (раніше — військове містечко № 89, будівля за  
генеральним планом № 20) під 39-квартирний житловий будинок з 
інженерними мережами без змін геометричних розмірів фундамен-
тів із зміною цільового призначення, м. Болград Одеської області,  
вул. 25 Чапаївської дивізії, 110

15 000

реконструкція казарми № 311 під 32-квартирний житловий будинок  
у військовому містечку № 53, м. Яворів Львівської області

19 000

будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи  
житлових будинків у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

4 000

2. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової  
участі, усього

400 000

у тому числі:
придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі  
за договорами, що були укладені у 2020 році, усього

241 461,4

у тому числі:
м. Дніпро, вул. Кам’янська, 34а 2 283
м. Дніпро, вул. Бєляєва, 8а 16 205,1
м. Одеса, вул. М. Грушевського, 39/3, корпус 5 17 073,5
м. Луцьк, вул. Арцеулова, 8б, вул. Залізнична, 20 37 982,4
м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, 28, корпуси 7, 8, 9 15 269,5
м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, 28, корпуси 5, 6 12 001,7
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області,  
просп. Грушевського, 1/24

29 251,8

с. Подвірки Дергачівського району Харківської області, вул. Курязька, 16 29 853,4
м. Одеса, вул. Штильова, 1 21 985,2
м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 21а 1 433,2
м. Луцьк, вул. Залізнична, 20, вул. Арцеулова, 8б 16 541,8
м. Одеса, вул. Штильова, 1 37 297,7
м. Рівне, вул. Гайдамацька, 13б 4 283,1

придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі 
за договорами, що будуть укладені у 2021 році

158 538,6

3. Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової ком-
пенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

201 000

Усього 1 201 000

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 361-р 
Київ

Про затвердження плану невідкладних 
заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству  
за ознакою статі, захисту прав осіб, 

які постраждали від такого насильства
1. Затвердити план невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від та-
кого насильства, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським дер-
жавним адміністраціям забезпечити:

виконання плану невідкладних заходів, затвердженого цим розпорядженням, у 
межах видатків, передбачених органам, відповідальним за його виконання;

подання кожного півріччя до 20 січня та до 20 липня Міністерству соціальної по-
літики інформації про стан виконання зазначеного плану невідкладних заходів для її 
узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
 від 21 квітня 2021 р. № 361-р

ПЛАН 
 невідкладних заходів із запобігання та протидії  

домашньому насильству, насильству за ознакою статі,  
захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства

1. Удосконалення механізму координації та взаємодії суб’єктів, що здійснюють за-
ходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за озна-
кою статі:

створення інфографіки алгоритму дій суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері за-
побігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі.

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МОЗ, МОН, 
міжнародні та громадські організації (за згодою).
Липень 2021 р.;

затвердження регіональних планів невідкладних заходів із запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київ-
ська та Севастопольська міські держадміністрації, органи 
місцевого самоврядування (за згодою).
Травень 2021 р.;

проведення засідань координаційних рад з розгляду питань запобігання та проти-
дії домашньому насильству, насильству за ознакою статі.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,  
органи місцевого самоврядування (за згодою),  
Мінсоцполітики, Нацсоцслужба, МВС, Національна  
поліція, МОЗ, МОН, МКІП, міжнародні та громадські  
організації (за згодою).
Щокварталу.

2. Формування кадрового забезпечення спеціально уповноважених органів у сфе-
рі запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, під-
вищення рівня професійних компетенцій фахівців у зазначеній сфері:

визначення в межах штатного розпису уповноважених осіб (координаторів) з пи-
тань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та про-
тидії насильству за ознакою статі, відповідальних за координацію заходів у сфері за-
побігання та протидії домашньому насильству в органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування.

Нацсоцслужба, Мінсоцполітики, МВС, МОН, Національна 
поліція, МОЗ, Мін’юст, Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації, органи місцевого  
самоврядування (за згодою).
Липень 2021 р.;

підвищення рівня обізнаності уповноважених осіб (координаторів) з питань за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі в межах кошторисних призначень відповідних органів.

Нацсоцслужба, Мінсоцполітики, міжнародні та громадські 
організації (за згодою).
Протягом 2021 року;

розроблення та затвердження  короткострокової програми навчання у сфері за-
побігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі для 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які є 
суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству та насильству за ознакою статі. 

НАДС, Мінсоцполітики. 
Листопад 2021 року.

3. Забезпечення функціонування спеціалізованих служб підтримки постраждалих 
осіб відповідно до обґрунтованих потреб адміністративно-територіальних одиниць та 
їх фінансових можливостей:

визначення потреби територіальних громад в утворенні спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих осіб відповідно до потреб адміністративно-територіальної 
одиниці з урахуванням її фінансових можливостей.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київ-
ська та Севастопольська міські держадміністрації, органи 
місцевого самоврядування (за згодою).
Травень 2021 р.;

забезпечення утворення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від-
повідно до потреб адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням її фінан-
сових можливостей.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,  
органи місцевого самоврядування (за згодою),  
міжнародні та громадські організації (за згодою).
Жовтень 2021 року.

4. Забезпечення діяльності Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та про-
тидії торгівлі людьми:

проведення засідань Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демогра-
фічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії тор-
гівлі людьми.

Мінсоцполітики, Нацсоцслужба, МВС, Національна поліція, 
МОЗ, МОН, Мін’юст, МКІП, Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації, органи місцевого  
самоврядування (за згодою), міжнародні та громадські  
організації (за згодою).
Щокварталу.

5. Забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру випад-
ків домашнього насильства, насильства за ознакою статі, збереження та захисту да-
них Реєстру:

підготовка пропозицій щодо запровадження Єдиного державного реєстру випад-
ків домашнього насильства, насильства за ознакою статі, проведення обговорення 
питання на міжвідомчому рівні.

Нацсоцслужба, Мінсоцполітики, Мінцифри, МВС,  
Національна поліція, МОЗ, МОН.
Протягом 2021 року.

6. Удосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення захисту по-
страждалих осіб, запобігання новим випадкам насильства, притягнення кривдників 
до відповідальності:

розроблення та затвердження типової програми для постраждалих осіб і методич-
них рекомендацій щодо її виконання;

удосконалення типової програми для кривдників з визначенням особливостей 
проходження такої програми дітьми-кривдниками.

Мінсоцполітики, Нацсоцслужба.
Липень 2021 р.;

внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорсто-
кого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 черв-

ня 2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1779), 
з метою удосконалення порядку приймання та розгляду заяв і повідомлень про до-
машнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, виявлення дітей, які постражда-
ли від домашнього насильства, а також організації надання їм допомоги та захисту.

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МОЗ, МОН.
Грудень 2021 р.;

розроблення та затвердження програми соціально-психологічної реабілітації ді-
тей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які по-
страждали від жорстокого поводження, зокрема домашнього насильства.

Мінсоцполітики.
Грудень 2021 року.

7. Опрацювання питання утворення мобільних груп реагування на випадки вчи-
нення домашнього насильства:

розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності мобільних 
груп реагування на випадки вчинення домашнього насильства з урахуванням успіш-
ного досвіду та регіональної специфіки потреб.

МВС, Національна поліція.
Квітень 2021 року.

8. Удосконалення організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національ-
ної поліції з дітьми-кривдниками:

розроблення та прийняття нормативно-правових актів з метою впровадження 
успішного досвіду роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції.

МВС, Національна поліція.
Протягом 2021 року.

9. Імплементація принципів ненасильницької поведінки та недискримінації в освіт-
ній та виховний процес у закладах освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпо-
чинку, формування в усіх учасників процесу навичок толерантної поведінки, спіл-
кування та взаємодії, підвищення ефективності діяльності шкільної психологічної 
служби:

оновлення структури та функціоналу психологічної служби системи освіти.
МОН.
Грудень 2021 року.

10. Опрацювання питання щодо можливості надання посадовим особам служб у 
справах дітей, органів опіки та піклування доступу до відомостей, що становлять лі-
карську таємницю, відомостей досудового розслідування у разі, коли одержання та-
ких відомостей є необхідним для прийняття рішень стосовно захисту прав і закон-
них інтересів дитини та підготовки відповідних пропозицій щодо внесення змін до 
законодавства.

Мінсоцполітики, Нацсоцслужба, МВС, Національна поліція, 
МОЗ, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації, Уповноважений Верховної Ради  
України з прав людини (за згодою), міжнародні,  
громадські організації (за згодою).
Протягом 2021 року.

11. Удосконалення законодавства щодо застосування процедури примирення 
у справах, пов’язаних із домашнім насильством, та забезпечення права особи, яка  
постраждала від домашнього насильства, на пред’явлення позову про розірвання 
шлюбу:

підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства, в тому числі до Сі-
мейного кодексу України та до проекту Закону України «Про медіацію», зареєстрова-
ного у Верховній Раді України (реєстраційний номер 3504 від 19 травня 2020 р.), сто-
совно заборони застосування процедури  медіації/примирення у справах, пов’язаних 
з домашнім насильством. 

Мінсоцполітики, Мін’юст, МВС, міжнародні та громадські 
організації (за згодою).
Вересень 2021 року.

12. Забезпечення проведення ефективного моніторингу, ведення обліку даних та 
здійснення контролю у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, на-
сильству за ознакою статі:

розроблення форм звітності про випадки домашнього насильства, насильства за 
ознакою статі з розподілом за статтю та віковими групами.

Нацсоцслужба, Мінсоцполітики.
Серпень 2021 р.;

визначення критеріїв оцінювання ефективності діяльності суб’єктів у сфері за-
побігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, якос-
ті послуг, наданих постраждалим особам, виконання відповідних бюджетних та ре-
гіональних програм.

Нацсоцслужба, Мінсоцполітики.
Жовтень 2021 року.

13. Забезпечення інформування населення про права осіб, постраждалих від до-
машнього насильства, насильства за ознакою статі, та механізм їх реалізації, про по-
слуги, які надають загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, 
способи їх одержання, відповідальність осіб, які вчинили домашнє насильство, на-
сильство за ознакою статі:

організація та проведення щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».
Нацсоцслужба, Мінсоцполітики, МВС, Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та  
Севастопольська міські держадміністрації, органи  
місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні  
та громадські організації (за згодою).
Листопад 2021 р.;

створення та впровадження інформаційної платформи «Карта допомоги» (інтер-
активної карти).

Нацсоцслужба, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації, органи місцевого  
самоврядування (за згодою), міжнародні та громадські  
організації (за згодою).
Липень 2021 р.;

розроблення пропозицій щодо проведення інформаційної кампанії в Інтернеті та 
щодо наповнення відео- та інформаційних матеріалів з урахуванням особливостей 
жестової мови та шрифту Брайля для підвищення рівня обізнаності осіб з інвалід-
ністю, зокрема з вадами зору та слуху, про права осіб, постраждалих від домаш-
нього насильства, насильства за ознакою статі, та механізм їх реалізації, про послу-
ги, які надають загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, спо-
соби їх одержання, відповідальність осіб, які вчинили домашнє насильство, насиль-
ство за ознакою статі.

Нацсоцслужба, Мінсоцполітики, МВС, Мінцифри, МКІП, 
міжнародні та громадські організацій (за згодою).
Протягом 2021 року;

розроблення інформаційних додатків з метою формування у населення нульової 
толерантності до будь-яких проявів насильства.

Мінсоцполітики, Мінцифри, МВС, Національна поліція, 
МОЗ, МОН, МКІП, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські  
держадміністрації, органи місцевого самоврядування  
(за згодою), міжнародні, громадські організації  
(за згодою).
Жовтень 2021 року.

14. Забезпечення підтримки ініціатив громадськості з проведення інформаційних 
кампаній, спрямованих на формування у суспільстві нетерпимого ставлення до на-
сильницької моделі поведінки, підвищення рівня обізнаності населення про форми, 
причини і наслідки домашнього насильства, види та способи одержання допомоги 
постраждалими особами.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,  
органи місцевого самоврядування (за згодою).
Протягом 2021 року.

15. Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ра-
ди України законопроекту, спрямованого на забезпечення додаткових процесуаль-
них гарантій неповнолітнім особам під час проведення їх допиту, опитування під час 
кримінального провадження, що базуються на міжнародному досвіді, зокрема на мо-
делі Barnahus.

Мін’юст, МВС, Мінсоцполітики, Мінекономіки, МОН.
Червень 2021 року.

16. Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ра-
ди України законопроекту, спрямованого на встановлення відповідальності за пере-
слідування (сталкінг), у тому числі із застосуванням засобів електронних комуніка-
цій, як за насильство за ознакою статі.

МВС, Мінсоцполітики, Мінекономіки.
Червень 2021 року.

17. Оприлюднення інформації про ситуацію у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству, насильству за ознакою статі та результати вжитих заходів:

підготовка щорічної державної доповіді з питань сім’ї, гендерної рівності та демо-
графічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1087 «Про консульта-
тивно-дорадчий орган з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми» (Офі-
ційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2574; 2019 р., № 48, ст. 1642).

Мінсоцполітики, Нацсоцслужба.
Грудень 2021 року.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 12 травня 2021 р. № 407-р 

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади першого заступника Голови 
Державного агентства з питань кіно

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 
оголосити з 13 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади першого заступника Го-
лови Державного агентства з питань кіно з визначенням умов проведення конкур-
су згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 407-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади першого 

заступника Голови Державного агентства з питань кіно
Загальні умови

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

ловою Держкіно;
2) виконання обов’язків Голови Держкіно в разі його відсутності;
3) реалізація державної політики у сфері кінематографії;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) інформація приймається до 17 години 19 травня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 24 травня 2021 р.,  
9 година.

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

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Франка, 19.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч 
Олександр Павлович (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua). 

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

- досвід роботи на посадах державної служби кате-
горії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників 
структурних підрозділів в органах місцевого самовря-
дування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері 
кінематографії — не менше трьох років

3. Володіння державною  
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною  
мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

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

2. Комунікація та  
взаємодія

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

3. Розуміння сфери  
державної політики

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

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

5. Управління змінами та 
інновації

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

6. Доброчесність та до-
тримання правил 
етичної поведінки

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

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

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 12 травня 2021 р. № 408-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади заступника Голови Державної 

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

оголосити з 13 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Дер-
жавної архівної служби з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2021 р. № 408-р
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади 
заступника Голови Державної архівної служби

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловод-

ства та створення і функціонування державної системи страхового фонду докумен-
тації;

2) забезпечення підготовки пропозицій формування державної політики у сфері 
архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи стра-
хового фонду документації та подання їх на розгляд Голови Укрдержархіву;

3) забезпечення підготовки проектів цільових програм розвитку архівної спра-
ви, діловодства, страхового фонду документації та організація заходів щодо їх ви-
конання;

4) координація та контроль за діяльністю державних архівів областей, м. Києва, 
архівних відділів (секторів) районних держадміністрацій, міських рад з питань здій-
снення ними делегованих органами виконавчої влади повноважень у сфері архівної 
справи і діловодства;

5) координація та контроль за діяльністю суб’єктів державної системи страхового 
фонду документації з питань реалізації державної політики у сфері створення і функ-
ціонування цієї системи;

6) організація та контроль за веденням Державного реєстру документів страхо-
вого фонду документації України; Державного реєстру техногенно та екологічно не-
безпечних об’єктів;

7) організація та здійснення контролю за роботою, пов’язаною із стандартизаці-
єю та сертифікацією у сфері інформації, архівної справи, діловодства та страхово-
го фонду документації;

8) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) інформація приймається до 17 години 19 травня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 25 травня 2021 р.,  
9 година.

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

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

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

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра

2. Досвід роботи - загальний стаж роботи  — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структур-
них підрозділів в органах місцевого самоврядування чи 
досвід роботи на керівних посадах у сфері архівної спра-
ви, діловодства та створення і функціонування держав-
ної системи страхового фонду документації — не мен-
ше трьох років

3. Володіння дер-
жавною  
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іно-
земною  
мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяль-
ності і розвитку організації та встановлення її чітких ці-
лей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробіт-
ників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пе-
реконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфе-
ри державної по-
літики

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

4. Стратегічне ба-
чення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальнос-
ті, розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концепту-
альне бачення у конкретні задачі та показники їх виконан-
ня, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час 
формування, впровадження та оцінювання державної по-
літики

5. Управління зміна-
ми та інновації

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність та коригува-
ти плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, іннова-
ційні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання пра-
вил етичної пове-
дінки

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

7. Абстрактне мис-
лення

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

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 12 травня 2021 р. № 409-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади заступника Голови Національної 

соціальної сервісної служби
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 13 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Націо-
нальної соціальної сервісної служби з визначенням умов проведення конкурсу згід-
но з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 409-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади заступника 

Голови Національної соціальної сервісної служби 
Загальні умови

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

вою Нацсоцслужби;
2) виконання обов’язків Голови Нацсоцслужби у разі його відсутності; 
3) реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі, тор-
гівлі людьми і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; оздоров-
лення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей; здійснення державно-
го контролю за дотриманням прав дітей;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

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

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

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

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

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

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

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

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:
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ДОКУМЕНТИ   
прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

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

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

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

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

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

6) інформація приймається до 17 години 19 травня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 26 травня 2021 р.,  
9 година.

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

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч 
Олександр Павлович (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua).

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

- досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах у сфері соці-
ального захисту населення, захисту прав дітей, здій-
снення державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки та 
за дотриманням прав дітей — не менше трьох років

3. Володіння держав-
ною мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною  
мовою

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

Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів ді-

яльності і розвитку організації та встановлення її чіт-
ких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності спів-
робітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на 
самовіддану роботу, досягнення індивідуального та 
командного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

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

3. Розуміння сфери 
державної політики

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

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

5. Управління змінами 
та інновації

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

6. Доброчесність та до-
тримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та 
правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність 
та/або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кан-
дидата негативно вплине на суспільну довіру до дер-
жавної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтере-
сів та інші обмеження, встановлені Законом України 
«Про запобігання корупції», та утримуватися від їх по-
рушення

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

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 12 травня 2021 р. № 410-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади державного секретаря Міністерства 

культури та інформаційної політики
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 13 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади державного секретаря Мі-
ністерства культури та інформаційної політики з визначенням умов проведення кон-
курсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 410-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства культури та інформаційної політики
Загальні умови

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

їх на розгляд Міністра культури та інформаційної політики; 

4) підготовка та подання Міністру культури та інформаційної політики для затвер-
дження планів роботи МКІП, звіту про їх виконання;

5) представлення МКІП як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
6) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 33 600 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) інформація приймається до 17 години 19 травня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 27 травня 2021 р.,  
9 година.

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

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. І. Франка, 19.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

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

Кваліфікаційні вимоги

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

- досвід роботи на посадах державної служби катего-
рії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядування 
чи досвід роботи на керівних посадах у сферах культу-
ри, державної мовної політики, популяризації України у 
світі, державного іномовлення, інформаційного сувере-
нітету України (у частині повноважень з управління ціліс-
ним майновим комплексом Українського національного 
інформаційного агентства «Укрінформ») та інформацій-
ної безпеки, а також у сферах кінематографії, відновлен-
ня та збереження національної пам’яті, міжнаціональних 
відносин, релігії та захисту прав національних меншин в 
Україні, мистецтв, охорони культурної спадщини, музей-
ної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних 
цінностей — не менше трьох років

3. Володіння держав-
ною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння інозем-
ною мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

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

2. Комунікація та  
взаємодія

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

3. Розуміння сфе-
ри державної по-
літики

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

4. Стратегічне ба-
чення

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

5. Управління зміна-
ми та інновації

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

6. Доброчесність та 
дотримання пра-
вил етичної пове-
дінки

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

7. Абстрактне мис-
лення

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

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 380-р 
Київ

Про внесення змін у додаток 23 до  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 8 лютого 2021 р. № 98
Внести зміни у додаток 23 до розпорядження Кабінету Міністрів України від  

8 лютого 2021 р. № 98 «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснен-
ня переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охоро-
ни здоров’я між місцевими бюджетами у 2021 році», виклавши його в редакції, що 
додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 23 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 лютого 2021 р. № 98 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 380-р)

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету  

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  
між місцевими бюджетами Чернівецької області на 2021 рік

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг, 
тис. гривень

24100000000 Обласний бюджет  Чернівецької області 56 961,6
24501000000 Бюджет Вашковецької сільської територіальної гро-

мади
2 264,5

24502000000 Бюджет Великокучурівської сільської територіаль-
ної громади

3 676,1

24503000000 Бюджет Волоківської сільської територіальної гро-
мади

2 255,9

24504000000 Бюджет Глибоцької селищної територіальної гро-
мади

3 351,3

24505000000 Бюджет Клішковецької сільської територіальної гро-
мади

3 648,5

24506000000 Бюджет Мамалигівської сільської територіальної 
громади

2 396,6

24507000000 Бюджет Недобоївської сільської територіальної гро-
мади

2 940,9

24508000000 Бюджет Рукшинської сільської територіальної гро-
мади

2 720,9

24509000000 Бюджет Сокирянської міської територіальної гро-
мади

5 423,8

24510000000 Бюджет Усть-Путильської сільської територіаль-
ної громади

5 296,9

24511000000 Бюджет Вашківецької міської територіальної гро-
мади

3 484

24512000000 Бюджет Вижницької міської територіальної громади 3 499,7
24513000000 Бюджет Сторожинецької міської територіальної гро-

мади
7 917,2

24514000000 Бюджет Красноїльської селищної територіальної 
громади

3 534,4

24515000000 Бюджет Тереблеченської сільської територіальної 
громади

2 004,7

24516000000 Бюджет Чудейської сільської територіальної гро-
мади

4 064,8

24517000000 Бюджет Конятинської сільської територіальної гро-
мади

5 369,7

24518000000 Бюджет Селятинської сільської  територіальної гро-
мади

4 646,2

24519000000 Бюджет Острицької сільської територіальної гро-
мади

3 515,2

24520000000 Бюджет Мамаївської сільської територіальної гро-
мади

3 968,9

24521000000 Бюджет Кіцманської міської територіальної громади 3 169,2
24522000000 Бюджет Магальської сільської територіальної гро-

мади
2 710,3

24523000000 Бюджет Вікнянської сільської територіальної гро-
мади

1 779

24524000000 Бюджет Юрковецької сільської територіальної гро-
мади

3 025,8

24525000000 Бюджет Кострижівської селищної територіальної 
громади

1 825,3

24526000000 Бюджет Новоселицької міської територіальної гро-
мади

4 576,4

24527000000 Бюджет Герцаївської міської територіальної громади 3 928,6
24528000000 Бюджет Заставнівської міської територіальної гро-

мади
1 676,5

24529000000 Бюджет Неполоковецької селищної територіаль-
ної громади

2 035,6

24530000000 Бюджет Ставчанської сільської територіальної гро-
мади

2 444,5

24531000000 Бюджет Хотинської міської територіальної громади 2 824,7
24532000000 Бюджет Чагорської сільської територіальної громади 2 909,7
24534000000 Бюджет Ванчиковецької сільської територіальної 

громади
3 121,7

24535000000 Бюджет Карапчівської сільської територіальної гро-
мади

2 302,5

24536000000 Бюджет Сучевенської сільської територіальної гро-
мади

2 952,6

24537000000 Бюджет Кадубовецької сільської територіальної гро-
мади

2 778,4

24538000000 Бюджет Банилівської сільської територіальної гро-
мади

3 095,5

24539000000 Бюджет Берегометської селищної територіальної 
громади

4 095,4

24540000000 Бюджет Боянської сільської територіальної громади 2 453,1
24541000000 Бюджет Брусницької сільської територіальної гро-

мади
2 940,8

24542000000 Бюджет Веренчанської сільської територіальної гро-
мади

2 382,9

24543000000 Бюджет Горішньошеровецької сільської територі-
альної громади

2 629,1

24544000000 Бюджет Кам’янецької сільської територіальної гро-
мади 

3 481,7

24545000000 Бюджет Кам’янської сільської територіальної гро-
мади 

3 408,1

24546000000 Бюджет Кельменецької селищної територіальної 
громади

4 579,8

24547000000 Бюджет Лівинецької сільської територіальної гро-
мади

2 291,2

24548000000 Бюджет Петровецької сільської територіальної гро-
мади

3 294,9

24549000000 Бюджет Путильської селищної територіальної гро-
мади

9 544,9

24550000000 Бюджет Тарашанської сільської територіальної гро-
мади

3 057

24551000000 Бюджет Топорівської сільської територіальної гро-
мади

3 589,7

__________
Усього 227 846,7
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ДОКУМЕНТИ

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

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланку 

суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 2(дві) шт.:АР 

0863539, АР 0863540 . Вважати його недійсним.

Розшукуються спадкоємці КОВАЛЬОВА ВІКТОРА ПЕ-
ТРОВИЧА, який помер 09 листопада 2020 року. Звер-
татися протягом місяця з дня публікації оголошення за 
адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, 
кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Втрачені документи свідоцтво № 046778 про при-
датність малого судна до плавання та технічний та-
лон № 261611, видані регістром судноплавства Укра-
їни на судно XOPOЛ регістраційний номер SRU500432 
КМ+ПМ4Т1 на ім’я Воловик Юрія Тимофійовича — 
вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про право на зайняття адвокат-
ською діяльністю серії ПТ №935, видане Полтавською 
Радою адвокатів від 24 липня 2018 року на ім’я Озерно-
го Костянтина-Володимира Олександровича, вважати  

недійсним з 07.05.2021 р.

Розшукуються спадкоємці Цвєткова Василя Йосипо-
вича, 10.09.1948 р.н., який помер 30.12.2020 р. (спадко-
ва справа №89-2021). Звертатися за адресою: м. Харків, 
пр-т Гагаріна, 43, приватний нотаріус Гончаренко Н.Ю. 
тел. 095-209-19-55.

Розшукуються спадкоємці БОНДАРЕНКА ІВАНА ПЕ-
ТРОВИЧА, який помер «14» вересня 2020 року. Звер-
татися протягом місяця з дня публікації оголошення за 
адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, 
кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Розшукуються спадкоємці ГУСЯТІНА ВОЛОДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА, який помер «07» листопада 2020 ро-
ку. Звертатися протягом місяця з дня публікації оголо-
шення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудів-
ників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Хар-
ченко Л. Л.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій 

серії УБД №200869, видане на ім’я Силюкова Єв-

гена Миколайовича, вважати недійсним.

16 червня 2021 року о 10.00 год. в при-

міщенні Білоцерківської районної державної 

нотаріальної контори за адресою: вул. Павлі-

ченко, буд. 65а, м. Біла Церква, Київська об-

ласть, відбудеться оформлення спадкових 

прав на майно померлої 04 лютого 2018 ро-

ку гр. Никоненко Галини Тихонівни. Проси-

мо всіх осіб, які мають право на спадкуван-

ня, звернутися до держнотконтори з питань 

оформлення спадщини.

Розшукуються спадкоємці померлої 09 
вересня 2020 року Василенко Раїси Єпіфа-
нівни, 25.03.1934 року народження, що про-
живала в с. Єлизаветівка Петриківського ра-
йону Дніпропетровської області, вул. Берего-
ва, буд.9.

Спадкоємців прохання з’явитись протя-
гом трьох тижнів з дня опублікування даного 
оголошення до Петриківської державної но-
таріальної контори за адресою: смт Петриків-
ка Петриківського району Дніпропетровської 
області, проспект Петра Калнишевського, 
буд. 71, тел. 0972283396, державний нотарі-
ус, Могильна Людмила Григорівна.

21.10.2020 року помер Пархоменко Во-

лодимир Григорович, 09.11.1957 року наро-

дження, який мешкав за адресою: м. Хар-

ків, вул. Маршала Рибалка, 37, кв.55. Піс-

ля його смерті відкрито спадкову справу 

№604п/2020 у 5-й Харківській міській дер-

жавній нотаріальній конторі, що розташова-

на за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Му-

дрого, 26. Усі кредитори та спадкоємці за-

прошуються повідомити про свої позовні ви-

моги в нотаріальну контору.

Повідомлення про реорганізацію

Усім зацікавленим особам та кредито-

рам ТОВ «ЕЛЬДЕРІЯ» (ідентифікаційний код 

38518689) (далі – Товариство) повідомляє 

про прийняття 28.04.2021 року рішення про 

реорганізацію Товариства, а саме: припинен-

ня шляхом приєднання до ТОВ «ЗЕРНОГРУ-

ПА ЛТД» (ідентифікаційний код 37854674). 

Заявлення кредиторами вимог приймаються 

у письмовій формі до 30.06.2021 року за міс-

цезнаходженням Товариства: 01032, м. Київ, 

вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Соснівський районний суд м. Черка-
си розглядає кримінальне провадження № 
712/10956/16-к, відносно Костенка Валерія 
Миколайовича за підозрою у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Обвинувачений Костенко Валерій Мико-
лайович 26.06.1972 року народження, заре-
єстрований за адресою: 91001, Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а., 
викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 31.05.2021 року о 14 год. 30 хв. в при-
міщенні суду за адресою м. Черкаси, вул. Го-
голя, 316, зал № 1.

Суддя Бащенко С.М.

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що ухвалою Дніпровського 
апеляційного суду від 23 квітня 2021 року було відкрито апеляційне прова-
дження за апеляційними скаргами заступника керівника Дніпропетровської 
обласної прокуратури, захисника Логойди О.В., захисника Кайноги Є.В. та 
представника потерпілих Погосяна В.Е. на вирок Красногвардійського ра-
йонного суду м. Дніпропетровська від 15 березня 2021 року щодо Плот-
ницького І.В., обвинуваченого за ч. 3 ст.258 КК України, Патрушева А.О., об-
винуваченого за ч. 3 ст.258, ч.2 ст.260, ч.2 ст.27,ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 КК Укра-
їни, та Гуреєва О.В., обвинуваченого за ч. 3 ст.258 КК України.

Копія ухвали про відкриття апеляційного провадження разом з копія-
ми апеляційних скарг з доданими до них матеріалами, інформацією про їх 
права та обов’язки надіслані захисникам у відповідності до ч. 3 ст.323 КПК 
України.

Суддя Крот С.І.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового 
провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року, викликає в якості обвинува-
ченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримі-
нального провадження № 425/2550/16-к, 1 -кп/425/204/21, на підставі обвинувального 
акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. З ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 
262, ч. З ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судового засідання, яке відбу-
деться 2 червня 2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Козюменська В.В.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як обвинуваче-
ного Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, зареє-
строваного за адресою: Луганська область, Антрацитівський р-н, м. Антра-
цит, вул. Кальницької, 5/65, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607/10933/17, 1-кп/425/11/21, на підставі обвинувального акта відносно 
Цихиселі Л.Р. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 . КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л.В. необхідно прибути до підготовчого судо-
вого засідання, яке відбудеться 28 травня 2021 року о 08 год. 30 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Воронова Андрія Ми-

колайовича, 30.11.1968 року народження, зареєстрованого за адресою:  
м. Дружківка Донецької області, вул. Постишева, 18/1, який фактично пе-
ребуває на тимчасово окупованій території в м. Донецьк, як обвинувачено-
го в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань №22018260000000062 від 12.11.2018 р. за ч.1 ст. 258-3 
КК України.

Судове засідання відбудеться о 15-00 год. 26.05.2021 року за адресою:  
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 8.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Вороно-
ва А.М. у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження останній вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя Одовічен Я.В.  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м.Чернівці

Викликає Мащенка Олексія Володимировича 18.02.1985 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Донецька обл., м. Хрестівка (Кіровське), 
вул.. Дзержинського, 4, кв.20, обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні № 22017260000000014 від 11.03.2017 р. за ст. 258-З ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 26 травня 2021 року об 11:00 годині за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4 кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Мащенка 
Олексія Володимировича у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження останній вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

Суддя Танасійчук В.В. 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 258-5 КК України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року на-
родження, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Владімірская, 
35, у судове засідання, яке проводитиметься в порядку спеціального судо-
вого провадження та відбудеться 31 травня 2021 року о 14 год. 15 хв. в залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. в судове засідання, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.  

Суддя  Т. Багрій

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 362-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків члена правління акціонерного  

товариства «Українська залізниця» на Іванініва М. І.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку члена правління 

акціонерного товариства «Українська залізниця», виконання обов’язків члена прав-
ління зазначеного товариства на директора з економіки і фінансів акціонерного това-
риства «Українська залізниця» Іванініва Миколу Івановича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 367-р 
Київ

Про звільнення Вітренка Ю. Ю. з посади першого 
заступника Міністра енергетики України 

Звільнити Вітренка Юрія Юрійовича з посади першого заступника Міністра енерге-
тики України 28 квітня 2021 р. згідно з поданою заявою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 369-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Міністра енергетики України на Бойка Ю. М.

Покласти тимчасово з 29 квітня 2021 р. до призначення в установленому порядку 
Міністра енергетики України виконання обов’язків Міністра енергетики України на за-
ступника Міністра енергетики України Бойка Юрія Миколайовича. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2021 р. № 393-р 
Київ

Про звільнення Галущенка Г. В. з посади віце-
президента державного підприємства «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»   
Звільнити Галущенка Германа Валерійовича з посади віце-президента держав-

ного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у 
зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 395-р 
Київ

Про звільнення Олейнікова Є. В. з посади заступника 
Голови Державної податкової служби України  

Звільнити Олейнікова Євгена Володимировича, призначеного за контрактом про 
проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади заступника Голови Державної по-
даткової служби України 5 травня 2021 р. у зв’язку із закінченням строку дії контрак-
ту (частина перша статті 85 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 396-р 
Київ

Про призначення Олейнікова Є. В. заступником 
Голови Державної податкової служби України  

Призначити Олейнікова Євгена Володимировича заступником Голови Державної 
податкової служби України з 6 травня 2021 р. строком на п’ять років з оплатою пра-
ці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 406-р 
Київ

Про звільнення Мірошніченка О. М. 
з посади заступника Голови Державної  

регуляторної служби України
Звільнити Мірошніченка Олега Миколайовича з посади заступника Голови Дер-

жавної регуляторної служби України у зв’язку з виходом на пенсію (пункт 7 частини 
першої статті 83 Закону України «Про державну службу»). 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 423-р 
Київ

Про звільнення Суворова В. В. з посади заступника 
Голови Державної митної служби України

Звільнити Суворова Владислава Володимировича, призначеного за контрактом 
про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
CОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади заступника Голови Дер-
жавної митної служби України 18 травня 2021 р. у зв’язку із закінченням строку дії 

контракту (частина перша статті 85 Закону України «Про державну службу»).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 424-р 
Київ

Про призначення Суворова В. В.  
заступником Голови Державної митної  

служби України
Призначити Суворова Владислава Володимировича заступником Голови Держав-

ної митної служби України з 19 травня 2021 р. строком на п’ять років з оплатою пра-
ці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 травня 2021 р. № 444-р 
Київ

Про звільнення Бойка Ю. М. 
з посади заступника Міністра енергетики України 
Звільнити Бойка Юрія Миколайовича з посади заступника Міністра енергетики 

України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 травня 2021 р. № 445-р 
Київ

Про звільнення Зоріна О. О. 
з посади заступника Міністра енергетики України 
Звільнити Зоріна Олександра Олексійовича з посади заступника Міністра енер-

гетики України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України 
«Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 травня 2021 р. № 446-р 
Київ

Про звільнення Панаіотіді С. М. 
з посади заступника Міністра розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства України    
Звільнити Панаіотіді Світлану Миколаївну з посади заступника Міністра розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства України 17 травня 2021 р. за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Сизін Антон Олександрович, 02.08.1990 року народжен-

ня, уродженець м. Черкаси, громадянин України, адреса місця реєстрації та 
останнє відоме місце проживання: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Галви (по-
передня назва — Руднєва), буд. 39, кв. 117, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 138, 139, 297-5 КПК України викликається із захисником 27.05.2021 на 
16 год. 00 хв. до слідчого другого відділу Управління з розслідування зло-
чинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Дер-
жавного бюро розслідувань Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за 
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532 від 22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття  на 
виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офі-
ційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опубліку-
вання повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Радчук Олександр Володимирович, 19.10.1989 року на-

родження, уродженець с. Стрільськ Сарненського району Рівненської об-
ласті, громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Чер-
вонозоряний (Лобановського), 152-А, гуртожиток, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК України викликається із захисником 
27.05.2021 на 11 год. 00 хв. до слідчого другого відділу Управління з роз-
слідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-
2014 роках, Державного бюро розслідувань Продана В.С. у службовий ка-
бінет  № 513 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в 
якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42016000000000532 від 22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття  на 
виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офі-
ційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опубліку-
вання повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Маркевич Віталій Олександрович, 29.05.1981 р.н., уро-

дженець смт Лисянка Лисянського району Черкаської області, громадя-
нин України, раніше зареєстрований: смт Лисянка Лисянського району 
Черкаської області, вул. Бужанська, 49, відповідно до вимог  ст.ст. 133, 
135, 138, 139, 297-5 КПК України викликається із захисником 27.05.2021 
на 15 год. 00 хв. до слідчого другого відділу Управління з розслідування 
злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, 
Державного бюро розслідувань Продана В.С. у службовий кабінет  № 513 
за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрю-
ваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42016000000000532 від 22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття  на 
виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офі-
ційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опубліку-
вання повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 року народження, 

уродженець с. Мала Мочулка Теплицького району Вінницької області, гро-
мадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 11/44, 
кв. 347, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК України ви-
кликається із захисником 27.05.2021 на 14 год. 00 хв. до слідчого друго-
го відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із ма-
совими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань  
Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 
22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку 

викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття  на виклик 
слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний 
розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій тери-
торії України, території держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального до-
судового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його 
проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційно-
му веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування по-
вістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокуро-
ра підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кисіль Сергій Михайлович, 10.08.1982 року народження, 

уродженець села Атюша Коропського району Чернігівської області, гро-
мадянин України, з вищою освітою, зареєстрований за адресою: м. Київ, 
вул. Ломоносова, 28/41 (гуртожиток), відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
138, 139, 297-5 КПК України викликається із захисником 27.05.2021 на 12 
год.  00 хв. до слідчого другого відділу Управління з розслідування злочи-
нів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Дер-
жавного бюро розслідувань Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за 
адресою: м. Київ,  вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000000532 від 22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття  на 
виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офі-
ційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опубліку-
вання повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Діулін Богдан Русланович, 16.06.1991 року народжен-

ня, уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин Украї-
ни, знятий з реєстрації за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний (Лобанов-
ського), 152-А, гуртожиток, у зв’язку із вибуттям до м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК 
України викликається із захисником 27.05.2021 на 10 год.  00 хв. до слідчо-
го другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку 
із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань  
Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за адресою: м. Київ,  вул. Борисо-
глібська, 18, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 
22.02.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття  на 
виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального до-
судового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його 
проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційно-
му веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування по-
вістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокуро-
ра підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Федоров Валерій Олександрович, 05.05.1967 року 

народження, громадянин України, уродженець м. Краснодон (Сороки-
не) Луганської області, зареєстрований за адресою: с. Оратівка Ора-
тівського району Вінницької області, останнє відоме місце проживан-
ня за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Садова 1-ша (Нижні са-
ди), буд. 26, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК Украї-
ни викликається із захисником 28.05.2021 на 12 год. 00 хв. до слід-
чого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених 
у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бю-
ро розслідувань Продана В.С. у службовий кабінет № 513 за адресою: 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості підозрюваного 
та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 12015250000000394 від 15.09.2015.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом по-

рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 
до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття  на виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Іносов Андрій Віталійович, 04.07.1990 року народження, 

уродженець м. Києва, громадянин України, зареєстрований за адресою:  
м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 4Б, кв. 288, останнє відоме місце проживан-
ня за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Богдана Хмельницького, 6, 
кв. 233, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК України ви-
кликається із захисником 28.05.2021 на 10 год. 00 хв. до слідчого другого 
відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масови-
ми протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Продана 
В.С. у службовий кабінет № 513 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, 
для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 12015250000000394 від 15.09.2015.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття  на 
виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового 
розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 
досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем йо-
го проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офі-
ційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опубліку-
вання повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» необхідно з’явитися 25.05.2021 о  
14:00 годині, та 27.05.2021 о 12:00 годині до прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополя за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 
69, 3-й поверх або до 3-го відділу слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за 
адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5 для вручення повідомлень про пі-
дозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій: 

Бєлогорцев Дмитро Альбертович, 19.12.1963 року народження, грома-
дянин України, зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, пр-т 
Перемоги, 28/20, у кримінальному провадженні № 22020011000000029 від 
01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Генне Андрій Георгійович, 08.04.1960 року народження, громадянин 
України, зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Генерала 
Острякова, 161/3, у кримінальному провадженні № 22020011000000030 від 
01.07.2020 за ч. 1  ст. 111 КК України; 

Живодуєв Сергій Олександрович, 09.01.1956 року народження, грома-
дянин України, зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. 
Щелкунова, 2, кв. 21, у кримінальному провадженні № 22020011000000031 
від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України; 

Андріасян Акоп Арутюнович, 19.02.1961 р.н., зареєстрований за адресою: 
АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Укромне, вул. Вишнева, 19, у кримі-
нальному провадженні № 22021011000000002 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

 Шаповалов Георгій Анатолійович, 19.06.1982 р.н., громадянин України, 
зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя, буд. 36, 
кв. 13, у кримінальному провадженні № 22018011000000017 від 12.03.2018 
за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України;

Качаров Костянтин Радікович, 08.05.1964 року народження, громадянин 
Російської Федерації, перебуває за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Сельвінського, 91; у кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 
04.02.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України;

Кабашний Олександр Володимирович, 13.03.1968 року народжен-
ня, громадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Фе-
одосія, вул. Сімферопольське шосе, 24; у кримінальному провадженні 
№ 42021010000000003 від 16.02.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України;

Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, гро-
мадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Вакуленчука, буд. 5, кв. 15, у кримінальному провадженні 
№ 42015000000001880 від 10.09.2015 за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 КК Укра-
їни;

Комелов Іван Миколайович, 26.09.1975 року народження, громадянин 
України, зареєстрований за адресою: місто Севастополь,  вул. Луначарсько-
го, буд. 29, кв. 3, у кримінальному провадженні  № 42014000000000929 від 
13.09.2014 за  ч. 1 ст. 111 КК України;

Синявський Олександр Володимирович, 12.03.1979 року народження, 
громадянин України, зареєстрований за адресою: місто Севастополь, про-
спект Генерала Острякова, буд. 84, кв. 21, у кримінальному провадженні  
№ 42014000000000929 від 13.09.2014 за  ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України;

Слюсаренко Олег Олександрович, 11.06.1967 року народження, громадя-
нин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, місто Сімферополь, вул. 
Жидкова, буд. 76, у кримінальному провадженні  № 42014000000000929 від 
13.09.2014 за  ч. 2 ст. 110 КК України. 

30 квітня 2021 року

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному  

провадженні

Кримінальне провадження №11-кп/824/748/2021

Київський апеляційний суд  
__________________________________

(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на 15 год. 30 хв. 2 червня 2021 року.

для участі в розгляді апеляційного про-
вадження за апеляційною скаргою за-
хисника Хатнюк Ольги Олександрівни в 
інтересах обвинуваченого Бєлавєнцева 
Олега Євгеновича на вирок Святошин-
ського районного суду м. Києва від 18 
березня 2019 року у кримінальному про-
вадженні № 42016000000002290 по об-
винуваченню Бєлавєнцева Олега Євгено-
вича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 
110 (в редакції Закону до 8 квітня 2014 
року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 ( в редак-
ції Закону до 8 квітня 2014 року), ч. 5 ст. 
27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Васильєва М.А. 
__________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Бєлавєнцеву О.Є. 
Місцезнаходження/місце прожи-
вання:
Російська Федерація, Ставро-
польський край,
м. П’ятигорськ, пр. Кірова, буд. 26
Додатково просимо подати такі 
документи:
що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка в 
судове засідання 2 червня 2021 
року є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок зазда-
легідь повідомити про неможли-
вість з’явлення до суду.

Тел./факс (044) 284-15-77;  
(044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно   
зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 
загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за ви-
кликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення 
до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокуро-
ра та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — стат-
тею 327 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України 

повідомляю, що 14.05.2021 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 23.02.2021 за № 22021240000000004  за ознаками злочину, 
передбаченому ч. 1 ст. 258-3 КК України складено письмове повідо-
млення про підозру, згідно з яким Литовченко Олександр Леонідович, 
08.11.1976 р.н., уродженець м. Первомайськ Луганської області, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Черво-
на, 73, підозрюється в участі у терористичній організації, а також в  ор-
ганізаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Литовченко Олександр Леонідович, 08.11.1976 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликається 
на 10 год. 00 хв. 25, 26 та 27 травня 2021 року до слідчого СВ УСБ Укра-
їни у Хмельницькій області Топільчука А.А. в каб. №102 за адресою:  
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-
73 для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, до-
питу як підозрюваного, оголошення про завершення досудового роз-
слідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання 
копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання) у кримінальному провадженні №22021240000000004 за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номера лотів: GL23N019792-GL23N019795

Короткий опис активів (майна) в лотах: Майнові права на земельні ді-
лянки площею 5,331га; 5,6003га; 5,6005га; 5,2385га, для ведення осо-
бистого селянського господарства, за адресою: Київська обл., Борис-
пільський р-н, Сеньківська с/р

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
07.06.2021

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лотів https://www.fg.gov.ua/
passport/49544

Старший слідчий 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівець-
кій області Ісаєва Ірина Вікторівна, у відповідності до вимог ч. 6  
ст. 297-4 КПК України повідомляє,  що 18.05.2021 слідчим суддею 
Шевченківського районного суду м. Чернівці постановлено ухвалу  
№ 727/4109/21 про дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування стосовно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України Істратія Ігоря Козьмовича, 09.07.1988 року на-
родження, уродженця та мешканця м. Донецьк, вул. Сбежнєва, буд. 25.

 Старший слідчий 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівець-
кій області Ісаєва Ірина Вікторівна повідомляє про завершення досу-
дового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження №22021260000000017 від 18.05.2021 та викликає Іс-
тратія І.К., 09.07.1988 року народження,  25.05.2021 о 10 год. 00 хв. до 
слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Шевченка, 
1а, для надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вру-
чення копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №22021260000000017 від 
18.05.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 
кримінальному провадженні № 42016000000002618 від 28.09.2016 за 
підозрою Кулішова Андрія Сергійовича, 01.11.1980 року народження у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної 
особи зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, 
у зв’язку із викладеним керуючись ст.ст. 110, 290 КПК України про-
понуємо підозрюваному Кулішову Андрію Сергійовичу, 01.11.1980 ро-
ку народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора від-
ділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя  
Пономаренка А.Є. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 
24.05.2021 по 28.05.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної 
процесуальної дії.

Адміністративною колегією Південного міжобласного територіального відділення Анти-

монопольного комітету України 22.04.2021 прийняті рішення у справах:

№ 27-03/2020 відносно ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ідентифікаційний  

код - 40043961);

№ 28-03/2020 відносно ТОВ «Олексіївський елеватор» (ідентифікаційний  

код -40680243);

№ 29-03/2020 відносно ТОВ «Аліягський елеватор» (ідентифікаційний код-40169012);

№ 30-03/2020 відносно ТОВ «Раухівський елеватор» (ідентифікаційний код-41508983);

№ 31-03/2020 відносно ТОВ «Заплазський елеватор» (ідентифікаційний код-39767526);

№ 32-03/2020 відносно ТОВ «Березівський елеватор» (ідентифікаційний код-00955331). 

Докладна інформація про прийняті рішення розміщена на офіційному веб-сайті  

АМКУ www.amcu.gov.ua.

Нотаріус Перцова М.Г. (01601, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, 
буд. 20, прим. 1105; моб. тел. (095) 909 0059), запрошує спадкоємців 
померлої 18.11.2020 Кірік Любові Олександрівни, 09.12.1948 р.н. для 
оформлення спадщини.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +19 +24 Черкаська +6 +11 +19 +24
Житомирська +5 +10 +19 +24 Кіровоградська +6 +11 +19 +24
Чернігівська +5 +10 +18 +23 Полтавська +6 +11 +19 +24
Сумська +5 +10 +18 +23 Дніпропетровська +6 +11 +19 +24
Закарпатська +4 +9 +15 +20 Одеська +8 +13 +20 +25
Рівненська +6 +11 +17 +22 Миколаївська +8 +13 +20 +25
Львівська +6 +11 +17 +22 Херсонська +8 +13 +20 +25
Івано-Франківська +6 +11 +17 +22 Запорізька +8 +13 +21 +26
Волинська +6 +11 +17 +22 Харківська +9 +14 +20 +25
Хмельницька +6 +11 +18 +23 Донецька +9 +14 +21 +26
Чернівецька +6 +11 +18 +23 Луганська +9 +14 +21 +26
Тернопільська +6 +11 +17 +22 Крим +9 +14 +18 +23
Вінницька +6 +11 +19 +24 Київ +7 +9 +21 +23
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ЯПовістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 

Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  
справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 31.05.2021р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько  
Ігор Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

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

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи,  
які підтверджують особу та її по-
вноваження

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

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

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передба-

чені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

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

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

справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 31.05.2021р.

у справі за обвинуваченням:  
Голобородько Ігор Валентинович за ч. 5  
ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України 

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

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

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи, які під-
тверджують особу та її повнова-
ження

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

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

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передба-

чені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

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

Супермодель Наомі Кемпбелл стала мамою
ПОПОВНЕННЯ. 50-річна бри-

танська супермодель повідо-
мила про цю радісну новину в 
Instagram і опублікувала фо-
то, на якому її рука тримає ніж-
ки немовляти. «Прекрасне ма-
леньке благословення обрало 
мене бути її мамою, тому маю 
за честь вітати цю ніжну душу 
у своєму житті», — так Наомі 
Кемпбелл підписала фото. 

Ця новина стала несподіван-
кою для преси, адже раніше су-
пермодель ніде не повідомляла, 
що очікує дитину. Першим, хто 
привітав зіркову маму, став ди-
зайнер Марк Джейкобс. А ма-
ти Наомі Кемпбелл написала в 
Instagram: «Я на небі від щастя, 
бо так довго чекала, щоб стати 
бабусею».

Більше деталей про наро-
дження донечки Наомі Кемп-
белл у ЗМІ немає. Але в інтерв’ю 
2017 року виданню Evening 
Standard вона розповідала про 

бажання стати матір’ю. «Весь 
час думаю, щоб народити дити-
ну. Проте тепер, коли наука до-
сягла такого розвитку, гадаю, 
що можу це зробити, коли захо-
чу», — сказала модель.

У зв’язку з цією нови-
ною масмедіа згадують про 
кар’єрний шлях супермоделі, 
яка вийшла на подіум 15-річ-
ною і стала першою чорнош-
кірою британською модел-

лю, з’явившись на обкладин-
ці Vogue. Наомі Кемпбелл — 
відома благодійниця. 2005 ро-
ку вона заснувала організацію 
Fashion For Relief, що поєднує 
моду і благодійність.

Зміна клімату загрожує культурній  
спадщині людства

ВІДКРИТТЯ. Унікальні зраз-
ки наскельного мистецтва ста-
родавньої Індонезії можуть не-
забаром зникнути через швид-
кі й радикальні зміни кліма-
ту. Серед них зображення ди-
кого кабана на стінах пече-
ри острова Сулавесі. Його бу-
ло зроблено 45,5 тисячі років 
тому, і як вважать дослідники, 
це найстаріший зразок печер-
ного живопису у світі. Інші на-
скельні малюнки Індонезії, які 
зображають сцени полюван-
ня й міфічних істот, теж стрім-
ко руйнуються через підвищен-
ня температури повітря, пові-
домляє BBC.

«Ці витвори мистецтва зни-
кають на наших очах», — за-
значила докторка Джилліан 
Хантлі Гріффітського центру со-
ціальних та культурних дослі-
джень з Австралії. 

У дослідженні, опубліковано-
му у виданні Scientific Reports, 
група австралійських та індо-
незійських науковців виявила, 
що підвищені температури та 
інші екстремальні погодні яви-
ща — тривалі спекотні періоди 

та сильні мусони — пришвид-
шили накопичення солей у пе-
черах, де є наскельні малюнки. 
Солі розширюються і стиска-
ються через нагрівання й охо-
лодження середовища. 

«У спекотні дні обсяги солі 
можуть зрости більш ніж утри-
чі за їх початковий розмір», — 
йдеться у статті. 

Кристали солі, що нароста-
ють згори й зовні печери, при-
зводять до того, що частини зо-
бражень відшаровуються від 
стін. Джилліан Хантлі припус-
кає, що процес руйнації уні-
кального наскельного живопи-
су пришвидшиться з підвищен-
ням глобальних температур. «Я 
була вражена, яким деструк-

тивним стає вплив кристалів 
солі та їхня хімічна реакція на 
поверхні зображень, яким по-
над 40 тисяч років», — сказа-
ла вона. 

Тож науковці мають терміно-
во розпочати дослідження, щоб 
знайти шляхи збереження ста-
родавнього індонезійського пе-
черного мистецтва. 

У Бельгії шукають військового, який погрожує 
відомому вірусологові

У ЗОНІ НЕБЕЗПЕКИ. Спе-
ціальні підрозділи бельгійської 
поліції прочісують ліс поблизу 
кордону з Нідерландами, де, 
припускають, переховується 
озброєний військовий інструк-
тор зі стрільби. Він зник після 
того, як розмістив у соціаль-
них мережах погрози на адре-
су вірусолога Марка ван Ран-
ста, який відповідає за питання 
пандемії у галузі громадсько-
го здоров’я Бельгії. Правоохо-
ронці вивезли вірусолога та йо-
го родину у безпечне місце. За 
деякими даними, підозрюваний 
озброєний гранатометом і авто-
матами. 

Поліція обшукала ліс поблизу 
міста Ділзен-Стоккем у провін-
ції Лімбург на півночі Бельгії піс-
ля того, як автомобіль, який ні-
бито належав військовому, зна-
йшли неподалік зі зброєю в ба-
гажнику. Правоохоронці опису-
ють підозрюваного як «потен-
ційно надзвичайно жорстокого 
екстреміста» з ультраправими 
поглядами. Він нібито залишив 
лист, у якому заявив, що гото-
вий «до смертельної битви з по-
ліцією, бо більше не може жити 
в суспільстві, де політики й віру-
сологи відібрали в нас усе». 

Повідомляють, що підозрю-
ваний забрав з армійської ка-

зарми кілька видів зброї, одяг-
нув бронежилет і пояснив це 
тим, що проводитиме тренуван-
ня зі стрільби. Бельгійські фа-
хівці з боротьби з тероризмом 
сприймають загрозу дуже сер-
йозно. 

Міністр юстиції Бельгії Він-
сент ван Квікенборн заявив в 
інтерв’ю фламандському теле-
баченню, що підозрюваний пе-
ребував у полі зору спеціаль-
ного підрозділу поліції з аналізу 
загроз Бельгії. Протягом остан-
ніх 24 годин у правоохоронців 
«з’явилися докази, що інструк-
тор дуже небезпечний». Нині 
щонайменше 30 військових з 

ультраправими поглядами пе-
ребувають під наглядом цього 
спецпідрозділу. Бельгійські ЗМІ 
ставлять логічне запитання: чо-
му, якщо підозрюваний військо-
вий перебував під наглядом по-
ліції за ультраправі погляди, в 
нього був необмежений доступ 
до зброї?

Сам Марк ван Ранст заявив, 
що погрози не справили на ньо-
го «ані найменшого враження». 
Він зауважив, що люди, які ви-
ступають проти обмежуваль-
них заходів і критикують вакци-
націю, зазвичай схильні до ра-
сової ненависті й пропагують 
насильство. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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В Індонезії зникають унікальні історичні наскельні малюнки 
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