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Міністр закордонних справ про реальність масштабної 
та дієвої підтримки наших реформ з боку ЄС і розвиток 
торгівлі

Гібридний виклик 
потребує консолідації 

СПРОБА ПРОТИДІЇ. Верховна Рада ухвалила звернення до 
Палати представників і Сенату Конгресу США, аби вони зроби-
ли все можливе для посилення тиску на РФ і зупинення реалі-
зації проєкту «Північний потік-2». Документ підтримали 292 на-
родних депутати. Красномовно ігнорувала звернення у повному 
складі фракція «ОПЗЖ»

Парламентарії зазначають, що реалізація кремлівського про-
єкту остаточно розв’яже руки РФ і забезпечить підґрунтя для 
продовження російського військового вторгнення на схід Укра-
їни. Висловлено стурбованість тим, що представлена 19 травня 
Державним департаментом США доповідь Конгресу й запропо-
новані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключо-
вого учасника «Північного потоку-2» — компанії Nord Stream AG.

«Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом га-
рантування невикористання Росією «Північного потоку-2» як 
енергетичної зброї може бути лише повне блокування можли-
вості його завершення та введення в експлуатацію», — цитує 
УНІАН текст парламентського звернення.

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

3,2 млрд грн
становив сукупний прибуток банків 
державного сектору за підсумками 

першого кварталу цього року 

«Можливості 
Європейського Союзу 
в протидії Російській 

Федерації незрівнянно 
менші, ніж у США. І тут 

нам не слід очікувати 
якихось див від ЄС». 

Як Україна бореться  
з коронавірусом

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
відзвітував про дотримання урядом окресленої Верховною 
Радою дорожньої карти вакцинації 
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ДЕНЬ ГЕРОЇВ

На Черкащині не чекають милості 
від державних чиновників, а за 
змогою намагаються поліпшити 
стан місцевих доріг, залучаючи 
підприємців

ВЛАДА І ГРОМАДА

Рік тому під час несення 
служби загинув полковник 
поліції, командир батальйону 
«Луганськ-1», Герой України 
(посмертно) Сергій Губанов

ЦИТАТА ДНЯ

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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ЮВІЛЕЙНА ПРЕМІЯ. Участь у нагородженні лауреатів Наці-
ональної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року, яка 
цьогоріч відбулася на Софійській площі столиці, взяв Прези-
дент Володимир Зеленський із дружиною. 

«Радий бути тут і бачити трансформацію Національної пре-
мії України імені Тараса Шевченка. Дуже важливо бачити ви-
сокий статус цієї премії. Церемонія нагородження відбуваєть-
ся у знакових місцях України», — сказав глава держави. 

Цього року Україна відзначає кілька важливих ювілейних 
дат: 30-річчя утворення Збройних сил, 25-річчя Конституції, 
75-річчя держпідприємства «Антонов», ювілей Лесі Українки 
та 60-річчя Національної премії України імені Тараса Шевчен-
ка.

«Символічно, що це відбувається у рік 30-річчя Незалеж-
ності України. Це головні символи України — наша Консти-
туція, наша армія, наша авіація, наша культура, наша премія 
імені Тараса Шевченка — премія кожного українця», — ска-
зав Володимир Зеленський.

Президент підписав указ №199/2021, відповідно до якого На-
ціональну премію України імені Тараса Шевченка 2021 року при-
суджено режисерові Валентинові Васяновичу та художникові-
постановнику Владленові Одуденку за фільм «Атлантида».

Письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман 
«Іван і Феба», а журналіст Станіслав Асєєв — за книжку есеїв 
«В ізоляції».

Лауреатами премії стали представники музичної агенції 
«УХО» Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина 
Сула за серію концертів вокальної музики «Архітектура голосу».

Премію присуджено художникові Борисові Михайлову за мис-
тецький проєкт «Випробування смертю».

Режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Масло-
бойщиков, художник по костюмах Наталія Рудюк та композитор 
Олександр Бегма отримали премію за виставу «Verba» за мо-
тивами драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки в постанов-
ці Національного академічного драматичного театру імені Івана 
Франка. 

Як Україна бореться з коронавірусом
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр»

Уже понад рік Україна бореть-
ся з COVID-19. З березня 

2020-го щотижня під головуван-
ням Президента проводять нара-
ди Національного штабу з лікві-
дації медико-біологічної надзви-
чайної ситуації природного ха-
рактеру державного рівня, щоб 
координувати діяльність усіх ор-
ганів влади в боротьбі з корона-
вірусом. Українці пережили не 
один жорсткий карантин, звикли 
до варіацій адаптивного, триває 
вакцинація проти COVID-19. Бо-
ротьба з коронавірусом триває. 

Торік у жовтні парламентарії 
затвердили постанову «Про за-
ходи протидії поширенню коро-
навірусної хвороби (COVID-19) 
й захисту всіх систем життєді-
яльності країни від негативних 
наслідків пандемії та нових біо-
логічних загроз». Вона стала для 
уряду дорожньою картою бо-
ротьби з COVID-19. Під час тра-
диційної Години запитань до 
уряду у Верховній Раді Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль докладно 
відзвітував про виконання Кабі-
нетом Міністрів цього документа. 

У постанові прописано органі-
зацію діяльності Нацштабу. За 
словами Прем’єра, штаб постій-
но збирає дані, аналізує й надає 
повну інформацію для ухвален-
ня рішень. Видано понад дві сотні 
розпоряджень керівника шта-
бу, члени урядової команди вже 
435 днів постійно збираються для 
швидкого реагування на всі за-
грози. До роботи долучаються 
фахівці-епідеміологи й інші на-
уковці, які консультують уряд з 
найважливіших питань проти-
стояння пандемії коронавірусної 
хвороби.

«Докладаємо максимум зу-
силь, аби виконати дорожню кар-

ту, яку окреслили народні депу-
тати. Ця постанова — настільний 
документ у моїй роботі. Абсолют-
на більшість прописаного в по-
станові виконується або викона-
но», — запевнив народних депу-
татів Денис Шмигаль. Але додав, 
що як реаліст бачить дуже бага-
то проблем у медичній галузі. То-
му перед новим профільним мі-
ністром поставлено значні амбіт-
ні завдання і в питаннях проти-
дії пандемії, і в питаннях транс-
формації медицини, які слід ви-
конати. 

Без черг і затримок
Очільник уряду зауважив, що 

на виконання постанови 2 лис-
топада 2020 року розпочав робо-
ту всеукраїнський контактцентр 
Міністерства охорони здоров’я 
з протидії поширенню корона-
вірусної хвороби. Кожен грома-
дянин може зателефонувати й 
отримати необхідну інформацію, 
яка його цікавить. Від початку 
роботи контактцентру до нього 
звернулося майже 520 тисяч лю-
дей. Зокрема надано десятки ти-
сяч консультацій з діагностики 
коронавірусної хвороби, направ-
лення на тести, опрацьовано де-
сятки тисяч звернень щодо само-
ізоляції. У контактцентрі можна 
записатися в чергу на вакцина-
цію. Там працюють фахівці Фон-
ду соцстрахування.

«Налагоджено систему тес-
тувань. Забір біоматеріалів для 
тестувань за місцем проживан-
ня осіб з підозрою на COVID-19 
незалежно від наявності в них 
декларації із сімейним лікарем 
здійснюють мобільні бригади, ко-
ли: пацієнти — діти до 10 років; 
особи віком понад 65 років; осо-
би з інвалідність 1—2 груп; особи, 
що не можуть самостійно пересу-
ватися. Парламент визначив, що 

потужність системи тестувань 
має становити понад 100 тисяч 
тестів на добу. Цей пункт вико-
нано спільними зусиллями Пре-
зидента, уряду, ОДА, міських го-
лів. Ідеться про реальну можли-
вість робити за потреби 120 тисяч 
тестів на добу. Нині немає ні черг 
на тести, ні черг на видачу під-
сумків. Є ефективні експрестес-
ти для швидкої діагностики хво-
роби сімейними лікарями. Це ко-
рисний інструмент для контро-

лю над пандемією», — підкрес-
лив Прем’єр. 

За його словами, в Україні роз-
горнуто майже 76 тисяч ліжок 
для хворих на COVID-19, з них 
майже 90% забезпечено киснем. 
Надають додаткові кошти на 
оснащення мобільних госпіталів. 
Ростуть зарплати лікарів, здій-
снюють доплати для тих, хто лі-
кує недужих на коронавірусну 
хворобу. Не залишаються без фі-
нансової підтримки й родини лі-
карів, які поклали життя в бо-
ротьбі з пандемією. Соціально не-
захищені громадяни, які перебу-
вають на самоізоляції, можуть 
звертатися до органів соцзахис-
ту для отримання соціального су-
проводу. 

План вакцинації 
незмінний

Щодо пункту постанови про 
вакцинацію, то, за словами Де-
ниса Шмигаля, це одне із кри-
тичних питань. «У постанові не 
визначено кількості чи відсотка 
людей, яких треба вакцинува-
ти. Але за домовленостями з ви-
робниками, Україна має отрима-
ти 34 мільйони доз вакцин, ще 8 
мільйонів доз очікуємо в межах 
програми COVAX. Нині у краї-
ну поставлено 2,5 мільйона доз. 
Провакциновано понад міль-
йон українців, з них 970 тисяч 
— першою дозою, понад 50 ти-
сяч — другою. Минулої доби (на 
20 травня. — Ред.) провакцино-
вано 18 тисяч осіб, а протестова-
на спроможність становить по-
над 80 тисяч щодня. План зали-
шається незмінним: вакцинувати 
більшість дорослого населення до 
кінця року. 

Усіх, хто хоче вакцинуватися, 
вакцинуємо безкоштовно. Пар-
ламентарії спрямували на це 10 
мільярдів гривень із державно-

го бюджету. Є угода зі Світовим 
банком на 90 мільйонів доларів, 
з яких частину спрямують на за-
купівлю вакцин. Ще 50 мільйонів 
євро отримаємо від Європейсько-
го інвестиційного банку для про-
ведення вакцинації», — уточнив 
очільник уряду.  

Загалом разом із поставками 
від COVAX Україна має отри-
мати 21,2 мільйона доз вакцини 
Pfizer/BioNTech, 10 мільйонів — 
Novavax, понад 10 мільйонів — 
AstraZeneca і майже 2 мільйони 
— Sinovac. 

За словами Прем’єра, за ініці-
ативою COVAX до кінця травня 
очікуємо постачання 350 тисяч 
доз від Pfizer, у другому кварталі 
— 500 тисяч, інші постачання — 
у третьому — четвертому квар-
талах відповідно. Novavax — 4 
мільйони доз у серпні, потім по 2 
мільйони щомісяця, AstraZeneca 
від виробника — по 500 тисяч у 
травні, червні, липні, 1,2 мільйона 
— від Польщі й по 100 тисяч обі-
цяють країни-партнери. Sinovac: 
кінець травня — 500 тисяч, ще 
200 тисяч — початок червня. 

Денис Шмигаль пояснив, чому 
Україна не закупить російську 
вакцину Sputnik: «Не пройде-
но третю стадію клінічних дослі-
джень, нема даних про ефектив-
ність і безпечність. А на світово-
му ринку є альтернативи з над-
звичайно високим перевіреним, 
зрозумілим ступенем ефектив-
ності, безпеки. Ключове питання: 
не закуповуватимемо вакцину у 
країни-агресора». 

Насамкінець Денис Шмигаль 
повідомив, що в Україні, згідно з 
підсумками соцопитувань, зрос-
ла частка громадян, які готові 
вакцинуватися. На початок року 
30—40% громадян були готові ро-
бити щеплення. Квітневе опиту-
вання від ЮНІСЕФ засвідчило, 
що таких уже 63%. 

В Україні провакциновано понад 
мільйон громадян, з них  
970 тисяч — першою дозою,  
понад 50 тисяч — другою

Електронна демократія 
працюватиме  
на суспільство  

«ВзаємоДія». Важливою частиною Тижня «Відкритого уряду» 
стала онлайн-конференція «Розвиток інструментів електронної де-
мократії в Україні». Представники Мінцифри, Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів, програми EGAP представили громадськості майбутні 
сервіси урядової онлайн-платформи «ВзаємоДія» (https://vzaemo.
diia.gov.ua/) та заходи, що здійснюватимуть для їх упровадження.

Платформа «ВзаємоДія» стане ключовим компонентом відкри-
того урядування в Україні, що враховує найкращі міжнародні стан-
дарти відкритості та прозорості, вважає державний секретар Кабі-
нету Міністрів Олександр Ярема. Це об’єднає всі механізми взає-
модії та інструменти електронної демократії (електронні звернен-
ня, петиції, консультації тощо). Громадянам більше непотрібно бу-
де проходити квести з пошуку інформації та онлайн-інструментів 
громадської участі на різних сайтах різних органів виконавчої вла-
ди, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів. 

Розроблення платформи, розповів Олександр Ярема, — то 
складова реалізації в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий 
уряд». Саме в її межах країна постійно запроваджує інноваційні 
форми співпраці з громадянським суспільством, і це  неодноразо-
во відзначали на міжнародному рівні. У партнерстві з громадським 
сектором розробляли дорожню карту розвитку електронної демо-
кратії, запроваджували електронні звернення та відкриті дані.

Уряд планує, що саме «ВзаємоДія» стане цифровою платфор-
мою для реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд». На 
платформі заплановано передбачити репозиторій усіх матеріалів 
у межах ініціативи, налагодити комунікацію з організаціями грома-
дянського суспільства під час співтворення планів дій, їх реалізації 
та моніторингу.

Олександр Ярема підкреслив, що пріоритетний напрям держав-
ної політики сприяння розвитку громадянського суспільства — тво-
рення спільних історій успіху громадсько-урядової співпраці: від 
участі у підготовці важливих державних рішень до реалізації кон-
кретних проєктів. Саме тому особливої актуальності набуває вза-
ємодія уряду із громадянським суспільством і створення сприятли-
вих умов для його розвитку. 

У межах ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» відбулось 
установче засідання оновленого складу координаційної ради з пи-
тань реалізації означених питань. 
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Місцеві дороги просять допомоги
ПРІОРИТЕТИ. На Черкащині не чекають милості від державних чиновників,  
а за змогою намагаються поліпшити стан доріг, залучаючи підприємців

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Територію Черкаського райо-
ну вздовж і впоперек помере-

жали автошляхи, які єднають міс-
та й села, забезпечують їхню жит-
тєдіяльність. Довжина доріг — 320 
кілометрів (101,2 км — державно-
го значення, 219,7 км — місцево-
го). На трасах державного значен-
ня вже другий рік поспіль кипить 
робота: снують вантажівки, буль-
дозери, котки та інша техніка. Від-
ремонтовано вже чимало. Але рік 
у рік від жителів раніше Смілян-
ського, а нині укрупненого Чер-
каського району можна почути на-
рікання на неякісні саме місцеві 
шляхи — між селами та сільські, 
водночас вулиці населених пунк-
тів. 

Озеро на дорозі
Після відлиги у селі Степан-

ки на вулиці Шевченка частень-
ко з’являється озерце. Щороку си-
туація повторюється. Якось лю-
дям підтопило і будинки, й городи. 
Проїхати вулицею було немож-
ливо. Але розв’язати проблему не 
могли.

«У цю дорогу коштів громади 
вкладати не можемо, тому що є ще 
більші ділянки, які підтоплює, і во-
ни потребують негайного реагу-
вання. Звертатимемося до власни-
ка дороги», — пояснював ще в бе-
резні голова Степанківської гро-
мади Ігор Чекаленко й додавав, що 
вулиця Шевченка — це частина 
дороги загального користування 
місцевого значення, тож нею має 
опікуватися область.

Таких прикладів у районі й 
усій області чимало. Та в Степан-
ках і навколишніх селах не чека-
ють милості від державних чи-
новників, а за змогою намагають-
ся поліпшити стан доріг, залуча-
ючи до цього місцевих підприєм-
ців. Через два місяці голова гро-
мади розповів, як вдається по-
ступово розв’язувати проблему і 
своїх, і не своїх доріг. На початок 
травня в найбільших селах грома-
ди Степанках та Хацьках прове-
ли грейдерування, тривають до-
рожні роботи у селах Залевки й 
Голов’ятине. 

Плече підставляє 
гранітний кар’єр

Упродовж останніх років за ра-
хунок державних коштів вдало-
ся відремонтувати півтора кіломе-
тра дороги від траси М-16 до села 
Хацьки.

«Щоб чиновники звернули ува-
гу на цю проблему, писали звер-
нення, проводили зустрічі, звер-
талися до нардепів. Та все одно 
розбиті шляхи, які перебувають 
на балансі в місцевій службі авто-
доріг, нібито й не наші. Але ж са-
ме для місцевих людей є незруч-
ності, якщо такий шлях непроїз-
ний, — пояснює Ігор Чекаленко. 
— Громада не має права фінансу-
вати роботи на таких дорогах, бо 
з точки зору Бюджетного кодек-
су це буде нецільове використан-
ня коштів, за яке передбачено по-
карання. Тому просимо взятися за 
ремонт таких доріг підприємства 
та підприємців. Силами благодій-
ників заплановано ремонт доро-
ги, яка сполучає два села громади 
Бузуків і Залевки». 

За кілька днів інтенсивної робо-
ти на цій десятикілометровій ді-
лянці люди отримають високо-
якісний шлях і змогу швидше та 
зручніше діставатися до сусідніх 
сіл і міст. На цьому, звичайно, ро-
бота не завершиться, пояснює го-
лова громади. Тут протягом ро-
ку грейдеруватимуть і підсипати-
муть шляхи в тих місцях, де це по-

трібно, а також реагуватимуть на 
заявки людей.

У сусідніх із Хацьками Залев-
ках бачу техніку, яка вже працює 
над проблемними ділянками сіль-
ських вулиць. Староста села Ва-
лентина Федоренко до обрання на 
посаду працювала сільським голо-
вою протягом двох скликань. За її 
словами, щороку виникає питання 
ремонту доріг, адже щоб збудува-
ти їх у селі за сучасними техноло-
гіями, не витримає жоден бюджет. 
Ремонтувати допомагають підпри-
ємства, один з основних благодій-
ників — ПрАТ «Мало-Бузуків-
ський гранітний кар’єр», яке за-
вжди було соціально орієнтованим. 

— За його сприяння підсипає-
мо комунальні шляхи. Сподіваємо-
ся на його допомогу і в ремонті дер-
жавної дороги. Нею їздить чима-
ло вантажного транспорту. За під-
тримки місцевих депутатів надано 
допомогу з підвезення матеріалів. 
У населеному пункті 600 жителів. 
Ця дорога — найближчий шлях до 
Сміли. Користуються нею і сміля-
ни, й працівники найближчих під-
приємств. І на гранкар’єр кілька 
робітників добираються з нашо-
го села.

— А люди не скаржаться на ін-
тенсивний рух вантажівок?

— Селяни із Залевок з розумін-
ням ставляться до сусідства з під-
приємством. Адже промислов-
ці сприяють нашій громаді, щоб 
утримувати комунальні дороги.

— Чи в усіх навколишніх се-
лах є розуміння, що сусідство з 
гранкар’єром — це не лише зайвий 
шум, пил та навантаження на на-
явні шляхи, а й податки в бюджет 
та допомога громаді? — адресую 
запитання Ігореві Чекаленку.

— Більшість людей — за розви-
ток підприємництва, бізнесу на те-
риторії громади. Звичайно, думок 
багато, а дехто категорично проти. 
Але уявіть, що ми зупинимо цей 
об’єкт. Якими будуть наслідки? 
Кар’єр дає матеріал для ремон-
ту доріг у всьому Черкаському ра-
йоні й за його межами. Нині звідси 
возять щебінь для укріплення вій-
ськових складів у сусідній громаді. 
Це замовлення Міністерства обо-
рони. Проводимо роз’яснювальну 
роботу, просимо з розумінням до 
цього поставитися. Зрештою, по-
яснення й небайдужа позиція са-
мого підприємства дають резуль-
тат.

Разом з реформами 
розтанули  
й кошти

Один із голів громад на Черка-
щині нещодавно заявив, що із су-
часними темпами чекати високо-
якісних доріг у країні загалом і 
тергромадах зокрема доведеться 
не менш як 30 років.

Ігор Чекаленко термінів не на-
зиває, зате переконаний: аби бу-
ли добрі дороги, треба наводити  
лад у державі. За його словами, у 
громад забрали інфраструктур-
ну субвенцію — другий рік вони 
її вже не отримують. Тож Степан-
ківська громада торік  недорахува-
лася 1 мільйона 600 тисяч гривень. 
Такий фінансовий ресурс плану-
вали використати саме на ремонт 
комунальних доріг.

Про складнощі з наповненням 
скарбниці громади свідчить і мо-
ніторинг виконання бюджетів ін-
шими територіальними громада-
ми області. У Степанківській сіль-
ській ТГ спостерігають  недовико-
нання дохідної частини бюджету в 
частині власних доходів за підсум-
ками першого кварталу 2021 року 
на -4,7% (темп падіння власних до-
ходів порівняно з відповідним то-
рішнім періодом становив -0,2%).

«Так, сьогодні громади мають 
певні ресурси, але і обов’язків до-
дається дуже багато, — ділиться 
думками Ігор Чекаленко. — Ще є 
таке поняття, як кошти, які рані-
ше направляли на соціально-еко-
номічний розвиток депутатських 
округів. Навколо цього питання 
чимало списів поламано, хтось на 
ньому заробляв політичні, імідже-
ві дивіденди. Але ж кошти спрямо-
вували на потреби громад, а тепер і 
їх немає. Проте декому із суб’єктів 
господарської діяльності встанов-
лено пільги. Наприклад, у полі по-
над дорогою на Черкаси будують 
об’єкт. 

Раніше існував пайовий вне-
сок забудовників у розвиток соці-
альної інфраструктури. Відповід-
но до нього певний відсоток коштів 
від кошторисної вартості об’єкта 
будівництва надходив на важли-
ві потреби громади. Тепер це теж 
скасували. Бізнесу ніби й легше, а 
громада недоотримала кошти. І та-
ких прикладів дуже багато. Про-
блемі частково могла б зарадити 
й передача частини акцизного по-
датку з виробництва на рівень гро-
мади. 

Не додали оптимізму й каран-
тинні обмеження, які негативно 
вплинули на наповнення бюдже-
ту. Оливи у вогонь підливають і 
реформи окремих контролюючих 
органів — вони призводять до того, 
що сплату податку на доходи фі-
зичних осіб майже ніхто не конт-
ролює. Громада ж таких механіз-
мів не має. Проте таке поняття, як 
зарплати в конвертах, відоме, га-
даю, всім. Якби розв’язати весь 
комплекс згаданих проблем, то, 
впевнений, у кожній ОТГ, в кож-
ному районі були б високоякісні 
сучасні дороги й нарікань від лю-
дей не було б». 

Будівництво та ремонт доріг міс-
цевого значення — пріоритетний 
напрям роботи для влади 2021 ро-
ку. На цьому заступник глави Офі-
су Президента Кирило Тимошен-
ко наголосив на форумі «Управ-
ління місцевими дорогами». Роз-
глядаючи цей напрям як новий 
пріоритет, представники всіх гілок 
управління  мають зосередити зу-
силля для здійснення накреслено-
го. Адже це  потрібно жителям міст 
і сіл.

У Залевках кипить робота на сільських шляхах
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Стадіон європейського рівня для сільських школярів
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО». 
Упродовж останніх десяти років 
Стецьківська загальноосвітня 
школа I—III ступенів на Сумщи-
ні не мала ні спортивного май-
данчика, ні стадіону. Уроки фіз-
культури проводили на подвір’ї 
або у не пристосованому для 
цього приміщенні. Однак днями 
цю важливу для освітян і шко-
лярів проблему вдалося успіш-
но розв’язати завдяки реаліза-
ції програми Президента Укра-
їни «Велике будівництво», в 
межах якої тут завершили ка-
пітальну реконструкцію і стовід-
сотково підготували до експлу-
атації сучасний стадіон євро-
пейського рівня.

Як наголосив голова Сум-
ської ОДА Василь Хома під 
час інспектування об’єкта, буді-
вельники попрацювали профе-
сійно і добросовісно. Ця місцина 
доволі болотиста, тож довелося 
виконувати додаткові роботи 

із водозниження, облаштуван-
ня газонної поверхні, встанов-
лення воріт, тренажерів, іншого 
спортивного обладнання. 

Як кажуть місцеві селяни, 
освітяни та учні, такому буді-

вельному красеневі можуть по-
доброму позаздрити не тільки в 
сільських населених пунктах, а 
й у багатьох містах.

Необхідність цього об’єкта 
продиктована насамперед ба-

гатими спортивними традиція-
ми саме в цій школі. За слова-
ми її директора Тетяни Папу-
шенко, вихованці навчального 
закладу постійно беруть участь 
у різноманітних міжнародних, 

все українських, обласних, ра-
йонних змаганнях зі спортив-
ної ходьби, самбо, бойових 
мистецтв, шахів тощо, де час-
то здобувають перемоги, посі-
дають призові місця. Зокрема 

міжнародний турнір із самбо 
«Патріот» став для представни-
ків Стецьківської школи знако-
вим і традиційним: юні спортс-
мени успішно конкурують у цьо-
му виді спорту з ровесниками 
не тільки з України, а й інших 
країн.

Відповідний проєкт у Стець-
ківці почали реалізувати торік 
у межах програми Президента 
України «Велике будівництво», 
на який загалом було перед-
бачено майже 7 мільйонів гри-
вень, зокрема близько 6,3 — з 
державного бюджету, а саме 
державного фонду регіональ-
ного розвитку, решту — з міс-
цевого бюджету.  

Відтепер завдяки програ-
мі Президента, тісній і діловій 
співпраці владних структур об-
ласті, району і громади місцеві 
школярі матимуть умови для за-
нять не тільки традиційними для 
них видами спорту, а й легкою 
атлетикою, футболом тощо.

Офіційне відкриття стадіону 
заплановано на червень. 
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На оновленому стадіоні діти й дорослі села Стецьківка охоче тренуватимуться в чудових умовах
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Національної премії 

України імені Тараса Шевченка
На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевчен-

ка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2021 року:
АНДРУСИК Олександрі Сергіївні, директорові товариства з обмеженою відпові-

дальністю «Агенція «УХО», ШИМАЛЬСЬКОМУ Євгену Володимировичу, співзас-
новнику товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція «УХО», СУЛІ Катерині 
Олександрівні, виконавчому продюсерові товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Агенція «УХО» — за серію концертів вокальної музики «Архітектура голосу»;

АСЄЄВУ Станіславу Володимировичу, журналістові — за книгу «В ізоляції»;
ВАСЯНОВИЧУ Валентину Миколайовичу, режисерові, ОДУДЕНКУ Владлену Во-

лодимировичу, художникові-постановнику — за повнометражний ігровий фільм  
«Атлантида»;

ЛУЦИШИНІЙ Оксані Петрівні, письменниці — за роман «Іван і Феба»;
МАСЛОБОЙЩИКОВУ Сергію Володимировичу, режисерові-постановнику, ху-

дожникові-сценографу, РУДЮК Наталії Микитівні, художникові по костюмах,  
БЕГМІ Олександру Володимировичу, композиторові — за виставу «Verba» за моти-
вами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драма-
тичного театру імені Івана Франка;

МИХАЙЛОВУ Борису Андрійовичу, художникові — за мистецький проект «Випро-
бування смертю».

2. Установити на 2021 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шев-
ченка 240 тисяч гривень кожна.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
19 травня 2021 року
№ 199/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій 

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

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

1. Призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки:
БЄЛОБОРОДОВІЙ Олені Арсеніївні — 1941 року народження, докторові хімічних 

наук, професорові, лауреатові Державної премії Української РСР в галузі науки і тех-
ніки

БУСЕНКУ Олександру Трохимовичу — 1936 року народження, докторові біологіч-
них наук, професорові

ВОЛОСЮКУ Валерію Костянтиновичу — 1943 року народження, докторові техніч-
них наук, професорові

ГОПЦІ Борису Максимовичу — 1936 року народження, кандидатові сільськогос-
подарських наук, професорові

ГОРЬОВОМУ Василю Павловичу — 1951 року народження, докторові економічних 
наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України

ГРИЩАКУ Віктору Захаровичу — 1940 року народження, докторові технічних на-
ук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

ГУФРІЮ Дмитру Федоровичу — 1948 року народження, докторові ветеринарних 
наук, професорові

ДМИТРІЄВУ Іллі Андрійовичу — 1957 року народження, докторові економічних 
наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

ДОВБИШУ Анатолію Степановичу — 1939 року народження, докторові технічних 
наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі освіти

ДОЛМАТОВУ Анатолію Івановичу — 1948 року народження, докторові технічних 
наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки

КАЛІНІЧЕНКУ Олександру Анастасійовичу — 1936 року народження, докторові бі-
ологічних наук, професорові

КАРЛОВУ Володимиру Дмитровичу — 1946 року народження, докторові технічних 
наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

КОВАЛЬЧУКУ Павлу Івановичу — 1946 року народження, докторові технічних на-
ук, професорові

КОНДРАТЕНКУ Юрію Пантелійовичу — 1953 року народження, докторові техніч-
них наук, професорові, заслуженому винахідникові України

КОНДРАТУ Роману Михайловичу — 1940 року народження, докторові технічних 
наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки

КРАВЧЕНКУ Володимиру Івановичу — 1950 року народження, докторові історич-
них наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України

КУРГАКУ Володимиру Григоровичу — 1949 року народження, докторові сільсько-
господарських наук, професорові

ЛУПКІНУ Борису Володимировичу — 1939 року народження, докторові технічних 
наук, професорові, заслуженому винахідникові України, лауреатові Державної премії 
Української РСР в галузі науки і техніки

МЕЛЬНИКУ Леоніду Григоровичу — 1948 року народження, докторові економіч-
них наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

МИЦИКУ Юрію Андрійовичу — 1949 року народження, докторові історичних наук, 
професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

МОРОЗУ Володимиру Іллічу — 1949 року народження, докторові технічних на-
ук, професорові

НАГОРНОМУ Євгену Васильовичу — 1940 року народження, докторові технічних 
наук, професорові

ОВЧАРЕНКО Галині Вікторівні — 1944 року народження, кандидатові біологічних 
наук, старшому науковому співробітникові

ПАВЛИШИНУ Володимиру Івановичу — 1940 року народження, докторові геоло-
го-мінералогічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, 
лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки

ПИРОГУ Руслану Яковичу — 1941 року народження, докторові історичних наук, 
професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

ПОГРЕБНЯКУ Олександру Дмитровичу — 1947 року народження, докторові фізи-
ко-математичних наук, професорові

ПРОЦЕНКУ Івану Юхимовичу — 1944 року народження, докторові фізико-матема-
тичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

РУДИКУ Станіславу Костянтиновичу — 1940 року народження, докторові ветери-
нарних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

СІКОРІ Віталію Зіновійовичу — 1945 року народження, докторові медичних на-
ук, професорові

СОЛОДКОМУ Миколі Олександровичу — 1938 року народження, кандидатові еко-
номічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

СТАПАЮ Петру Васильовичу — 1944 року народження, докторові сільськогоспо-
дарських наук, професорові

СУКУ Леоніду Кіндратовичу — 1937 року народження, докторові економічних на-
ук, професорові

ТИЩЕНКУ Костянтину Миколайовичу — 1941 року народження, докторові філо-
логічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України

ТУРЧЕНКУ Федору Григоровичу — 1947 року народження, докторові історичних 
наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

ФЕДОРОВИЧ Дарії Василівні — 1942 року народження, докторові біологічних на-
ук, професорові

ФРИШЕВУ Сергію Георгійовичу — 1940 року народження, докторові технічних на-
ук, професорові

ХОРУЖОМУ Петру Даниловичу — 1939 року народження, докторові технічних на-
ук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України.

2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, 
яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшо-
му виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
20 травня 2021 року
№ 201/2021

Шлях до успішної кар’єри
ОСВІТА. В Уманському педагогічному університеті дбають 
про можливості професійного зростання майбутніх 
випускників у європейському просторі

Володимир 
МИКОЛАЙКО, 

проректор з 
міжнародних зв’язків та 
стратегічного розвитку 

УДПУ, кандидат 
педагогічних наук,  

для «Урядового кур’єра»

Українська молодь має 
широкі можливості от

римати роботу у проєктах 
та програмах ЄС, міжна
родних компаніях. Це сто
сується і стажування в єв
ропейських інституціях. 
Основні принципи підбору 
працівників —  відкритість, 
чітко сформульовані ви
моги до персоналу, прозорі 
критерії. Є й формальні ад
міністративні критерії, се
ред яких — високий рівень 
знання іноземних мов, про
фільна освіта, знайомство із 
соц мережами, комп’ютерна 
грамотність. Перевіряють 
аналітичні здібності, логі
ку, комунікативні навички, 
вміння працювати в коман
ді. Багато для можливої 
майбутньої кар’єри дає на
вчання в Європі. 

Як розповіла студент
ка факультету іноземних 
мов Уманського державно
го педагогічного університе
ту імені Павла Тичини Алі
на Довгопола, яка оволодіва
ла обраним фахом в одному 
з європейських вишів, там 
студент має свободу вибо
ру предметів, навчання від
бувається не за підручни
ками, а на онлайнплатфор
мах, що значно зручніше, а 
стосунки з викладачами бу
дуються на рівних, як із ко
легами. На її переконання, 
Україні треба сміливіше за
позичувати нові стандарти 
вищої освіти, ширше вико
ристовувати нові методики 
навчання. 

Студент факультету іно
земних мов університету 
Володимир Ревнюк розпо
вів, що за чотири роки на
вчання в Європі він значно 
розвинув навички комуніка
ції, опанував англійську мо
ву на рівні, достатньому для 
спілкування на професійні 
теми. Він зазначив, що спіл
кування в інтернаціональ
ному середовищі навчає то
лерантності. «Студентське 
життя за кордоном дає уні
кальний досвід, за нього 
варто поборотися», — пере
конаний Володимир. 

Доцент кафедри англій
ської мови та методики її 
навчання, керівник лабо

раторії навчання іноземних 
мов Уманського держав
ного педагогічного універ
ситету імені Павла Тичини 
Алла Гембарук розповіла 
про нову методику навчан
ня англійської мови, яку за
проваджено вже у багатьох 
вітчизняних університе
тах, зокрема УДПУ. Інтер
активна модель навчання 
сприяє підвищенню якості 
освітнього процесу, розви
тку ключових компетенцій 
студентів, зазначила ви
кладачка.

Стежками 
євроінтеграції

Ці та багато інших розпо
відей довелося почути під 
час «Днів кар’єри ЄС2021» 
в Уманському державно
му педагогічному універ
ситеті, ініційованих Пред
ставництвом Європейсько
го Союзу в Україні. Під час 
онлайнзустрічей, спрямо
ваних на ознайомлення мо
лоді зі шляхами профе
сійного зростання, студен
ти дізналися про освітні та 
кар’єрні можливості у краї
нах Європи.

Протягом двох днів учас
ники «Днів кар’єри ЄС» об
говорювали теми, в яких 
було розкрито актуаль
ні й практичні питання що
до освітньої та професійної 
євроінтеграції. Розшири
ти світогляд допомогли па
нельні дискусії «Інтернаці
оналізація освіти: досвід та 
перспективи», «Цифрові на
вички — крок до успішної 
кар’єри. Інтеграція Украї
ни до цифрового ринку ЄС», 
«Практичний досвід фор
мування Softskills у майбут
ніх спеціалістів» та «Поль
ськими стежками європей
ської інтеграції: освіта та 
кар’єра».

Студентська молодь, яка 
долучилася до перегля
ду цих заходів, мала нагоду 
дізнатися про міжнародні 
освітні програми і практич
ний досвід студентів та ви
кладачів, які брали участь у 
них, почути про важливість 
цифрової компетенції, як її 
розвивати. Учасники акції 
дізналися, що таке softskills 
і навіщо потрібні надпро
фесійні навички майбутнім 
спеціалістам, ознайомили
ся з досвідом студентів, які 
першими проклали стежки 
до навчання в Польщі, і як 
це вплинуло на їхнє подаль
ше життя.

Без бар’єрів  
у спілкуванні

Промовцями на цих зу
стрічах були теперішні й ко
лишні учасники різнома
нітних міжнародних про
грам, які завдяки учас
ті в них змогли побудувати 
успішну кар’єру в Україні 
та Європі. Серед них засно
вник і керівник мовної шко
ли ISpeak Олександр Сло
бодяник, керівниця Уман
ської філії Школи робото
техніки та програмування 
ROBOCOD Лідія Задоянова, 
доктор, координатор міжна
родного відділу Університе
ту імені Адама Міцкевича в 
Познані, викладач Держав
ної вищої професійної шко
ли імені Яна Амоса Комен
ського в Лешно, випускник 
програми подвійного дипло
ма — Інституту європей
ської культури універси
тету імені Адама Міцкеви
ча в Познані, учасник літніх 
шкіл та міжнародних про
єктів Костянтин Мазур, за
ступник голови Всеукраїн
ської аграрної ради, випус
кник програми подвійного 
диплома Інституту європей
ської культури  університе
ту імені Адама Міцкевича в 
Познані, учасник міжнарод
них програм Денис Марчук. 

У межах акції її учасники 
долучилися до тематичних 
тренінгів. Перший висвітлив 
проблему бар’єрів у спілку
ванні та практичні поради 
для їх подолання. На друго
му обговорювали європей
ський досвід раннього втру
чання. Це міждисциплінар
на сімейноцентрована сис
тема допомоги дітям ран
нього віку із порушеннями 
розвитку та дітям груп біо
логічного й соціального ри
зику, спрямована на поліп
шення розвитку дитини та 
підвищення якості життя 
родини. Ішлося і про прак
тику реалізації такого до
свіду в Україні, велику заці
кавленість викликало прак
тичне заняття. 

На одному із тренінгів 
бізнесмени поділилися до
свідом створення стартапів, 
розповіли про зворотний 
бік успіху, з чого почина
ти і які компетенції розви
вати. Тренерами виступа
ли успішні і досвідчені фа
хівці: директор Київського 
міського центру соціальної, 
професійної та трудової ре
абілітації інвалідів Окса
на Вербовська, завідувач

ка Центру раннього втру
чання КНП «Дитяча міська 
поліклініка №6» Одеської 
міської ради Оксана Кри
воногова, директор фунда
ції Софт Тюліп (Нідерлан
ди) Ерік Блюмколк.

…І навички 
комунікації

«День кар’єри ЄС», який 
реалізують у межах про
єкту «Інформаційна під
тримка мереж ЄС в Украї
ні», відбувається щорічно у 
15 містах України протягом 
останніх п’яти років. Під час 
публічних заходів представ
ники проєкту та всі активні 
й зацікавлені громадяни по
ділилися думками, власним 
досвідом щодо впроваджен
ня європейських стандартів 
і практик в Україні, участі 
у програмах Євросоюзу для 
розвитку нових бізнесових 
та освітніх можливостей, об
говорили тренди на ринку 
праці, зокрема щодо знань 
та навичок, які потрібні мо
лодій людині, аби зробити 
успішну кар’єру.

Під час акції учасники 
зустрічей дізналися про по
ширення принципів та під
ходів Європейського Сою
зу у царині молодіжної за
йнятості, навчання протя
гом життя, пріоритетів со
ціального та економічного 
розвитку ЄС, кращі прак
тики взаємодії вищих на
вчальних закладів із робо
тодавцями для прогнозу
вання потреб. Обговорили 
сучасні тенденції на ринку 
праці й ті знання й навички, 
яких очікують роботодавці 
від майбутніх працівників. 
Тренінги допоможуть учас
никам розвинути softskills 
(універсальні непрофесій
ні якості, які допомагають 
взаємодіяти між собою в  
команді незалежно від сфе
ри діяльності), наприклад, 
навички комунікації, співп
раці, самопрезентації та по
шуку роботи, емоційного ін
телекту тощо.

Менеджер проєкту «Ін
формаційна підтримка ме
реж ЄС в Україні» Денис 
Черніков, ректор універ
ситету імені Павла Тичи
ни Олександр Безлюдний, 
заступник міністра молоді 
та спорту України Марина 
Попатенко, Уманська місь
ка голова Ірина Плетньова 
подякували ЄС за важливу 
підтримку української мо
лоді та освітніх закладів.

Уманські студенти готові випробувати себе у професійному зростанні
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ОСОБИСТОСТІ

«Хочу додому і щоб там був мир»
ПОДВИГІВ НЕ ЗАБУДЕМО. Рік тому під час несення служби загинув полковник поліції, командир 
батальйону «Луганськ-1», Герой України (посмертно) Сергій Губанов

Лариса ВЕЛИЧКО 
для «Урядового кур’єра»

23 травня — День героїв. Свя-
то не офіційне, але традиція 

вшанування героїв міцнішає з ро-
ку в рік через те, що від 2014 ро-
ку українці обстоюють територі-
альну цілісність і право на вільний 
вибір своєї держави у війні з Ро-
сійською Федерацією, яка анек-
сувала Крим та окупувала час-
тину Донбасу. На жаль, лави ге-
роїв, які віддали життя за остан-
ні шість років, поповнюються чи не 
щодня. Сьогодні згадаємо луганця 
Сергія Губанова, який рік тому за-
гинув під час виконання бойових 
обов’язків. 

«Просто хочу додому. Хочу, щоб 
там був мир, а не те, що там тво-
риться. Ось за це і воюю», — казав 
Сергій Губанов. Він був серед тих 
офіцерів міліції, які 2014-го не зра-
дили присяги й не перейшли на бік 
ворога. 

Службу почав 25 років тому опе-
ративником карного розшуку Ста-
ханівського відділу міліції Луган-
ська. Події 2014-го застали його 
на посаді начальника Ленінського 
відділу. 

«Я був керівником середньо-
го рівня й не розумів, що відбува-
ється. Довіри до особового складу 

не було (такий був час, не зрозу-
міло, хто свій, а хто чужий). Жод-
них команд зверху не надходило. 
Колись офіційно з ФСБ переходи-
ли на службу в СБУ, або ті, хто ра-
ніше служив у поліції в РФ, приї-
хали в Україну, взяли наше грома-
дянство. Це дає підстави говорити, 
що все готували заздалегідь», — 
розповідав пізніше Сергій Губанов.

Після відмови перейти на служ-
бу ворога потрапив «на підвал» до 

бойовиків, зазнав катувань. Спра-
ва набула розголосу, і його вдало-
ся витягти з катівні. Але вже за 
тиждень на Губанова стали справ-
ді полювати: його вписали у «роз-
стрільний список 17», який висів 
на кожному блокпості бойовиків. 
Пережив родинну драму:  батько 
Сергія записався в так зване опол-
чення.

Сергій Губанов мріяв повер-
нутися у визволений рідний Лу-

ганськ, а коли його питали, чому 
він 2014 року не залишився на то-
му боці, жорстко відповідав: «Не 
бачу себе серед недолюдків». Піс-
ля виходу з Луганська опікував-
ся добровольчими батальйонами. 
А 2015-го його призначили комба-
том батальйону патрульної служ-
би поліції особливого призначення 
«Луганськ-1». Сергій Губанов брав 
участь у бойових діях на терито-
рії Донецької та Луганської облас-
тей, визволенні разом з військо-
вослужбовцями ЗСУ, нацгвардій-
цями та добробатами захоплених 
окупантом територій.

За 10 днів до загибелі комбат 
розмістив своє фото у прицілі й на-
писав: «Хоч би який ти був крутий, 
здоровий, завжди є той, хто про це 
не знає, а тільки знає відстань до 
цілі й поправку на вітер».

45 років прожив Сергій Губа-
нов, був офіцером, вірним прися-
зі, патріотом батьківщини. 20 трав-
ня 2020 року загинув під час па-
трулювання території в районі се-
ла Трьохізбенка. Посмертно наго-
роджений званням Героя України.

«Він хотів повернути Луганськ 
усім серцем. Був справжнім вої-
ном і людиною обов’язку, честі. Не 
ряжений. На таких все тримаєть-
ся. Він мав стати генералом. Жар-
тував із приводу допомоги чи за-
охочення, казав: «Хай би нам ли-
ше не заважали». Його сім’єю був 
батальйон «Луганськ-1». Усі йо-
го любили. Світла людина. Воїн. 
Багато разів потрапляв у халепи, 
але щастило. Не цього разу», — 
написав про комбата радник міні-
стра МВС України Валерій Поце-
луйко.

ДОВІДКА «УК»

Ідея Свята Героїв виникла у середовищі українських націоналістів. Упер-
ше офіційно його було запроваджено постановою ІІ Великого Збору ОУН у 
квітні 1941 року в Кракові, який встановив свято Соборності 22 січня і день 
Героїв 23 травня. 

Дату обрано не випадково. У травні за суперечливих обставин загинув 
ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський, а 23 і 25 трав-
ня було вбито лідерів українського визвольного руху Євгена Коновальця та 
Симона Петлюру.

Герой України (посмертно) Сергій Губанов був справжнім патріотом  
і прагнув, щоб рідний Луганськ знову став українським

Соло, що стало піснею Україні
ДАТА. 95 років служіння рідному краю сумського поета-журналіста Миколи Данька 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

У його трудовій книж-
ці рівно 30 записів. 

Перший датовано 20 серп-
ня 1950 року, коли при-
йняли різноробочим на за-
вод №10 Глино-Наварій-
ського заводоуправлін-
ня на Львівщині, останній 
— 2 вересня 1991-го, ко-
ли звільнили з посади по-
заштатного літконсультан-
та відділу культури і осві-
ти сумської обласної газети 
«Ленінська правда». 

Ідеться не про якогось лі-
туна, який у пошуках кра-
щого місця і вищих заробіт-
ків міняв роботу. Річ в іншо-
му: для нього обставини час-
то складали (саме складали, 
а не складалися) так, що був 
змушений звільнятися з од-
ного місця і переходити на 
інше, бо не вписувався (точ-
ніше, совість не дозволяла) 
в межі тогочасної нормова-
ної ідеології, яка регламен-
тувала погляди, думки, пе-
реконання, змушувала під-
лаштовуватися під когось чи 
під щось, не терпіла вільно-
думства.

Ідеться про журналіста і 
письменника Миколу Дань-
ка (1926—1993), який за-
лишив особливо яскравий 
слід у культурно-мистець-
кому і громадському житті 
Сумщини і України 1960—
1980-х.

Ідеологічна мішень 
для політичних 
снайперів

Микола Данько був своє-
рідним національним осер-
дям для тогочасної сум-

ської інтелігенції, людиною, 
яка не тільки багато читала і 
знала, а й у повсякденні слу-
гувала прикладом того, як 
треба насправді, а не декла-
ративно любити свій край, 
рідну мову, звичаї і традиції, 
земляків. Ця щира любов до 
всього рідного, українсько-
го, коштувала йому тих чис-
ленних записів у трудовій 
книжці, прихованого і від-
критого цькування, заборо-
ни друкуватися в газетах і 
журналах. 

Траплялося, що ціка-
вим матеріалам запалюва-
ли червоне світло через їх-
нього автора, не поясню-
ючи причини; не брали на 
роботу, вишукуючи приво-
ди. А що звільняли, особли-
во не церемонячись, зайве 
згадувати. Про це знали не 
тільки в Сумах, а й у Києві, 
бо відлуння тих подій доко-
тилося не тільки до столи-
ці, а й до багатьох україн-
ських міст. 

Уродженець села Слав-
город Краснопільського ра-
йону на Сумщині, учасник 
Другої світової війни, випус-
кник Львівського державно-
го університету мав роботу, 
журналістський статус. Зда-
валося б, попереду кар’єрне 
зростання, визнання. Зре-
штою мав славу оригіналь-
ного письменника, адже на 
початку 1960-х активно дру-
кувався як поет і перекладач.

Одначе не таким виявився 
характер у слобожанського 
майстра пера. Дві поетичні 
збірки «Зоряне вікно» (1965) 
та «Червоне соло» (1967), які 
одна за одною вийшли в Ки-
єві та Харкові, сколихну-
ли громадську думку, спри-
чинили відповідну реакцію 
компетентних органів. Саме 
другу половину 1960-х мож-
на вважати початком пиль-
ного нагляду за Миколою 
Даньком, який став ідеоло-
гічною мішенню як буржу-
азний націоналіст для того-

часних політичних снайпе-
рів.

Стільки випробувань ви-
пало на його долю! Як жур-
наліст обласної компартій-
ної газети «Ленінська прав-
да» він не міг загубитися чи 
причаїтися: кожен крок від-
стежували, кожен матері-
ал чи вірш проходив особли-
вий рентген. Микола Дань-
ко про це знав, інколи на-
віть попереджав співроз-
мовника, що з ним небезпеч-
но зав’язувати дружбу чи 
знайомство. Одні швидень-
ко відходили вбік, інші аку-
ратно остерігалися, а тре-
ті залишалися поряд усі ро-
ки, аж до того лютневого дня, 
коли проводжали в остан-
ню дорогу до Баранівсько-
го цвинтаря на одній з око-
лиць Сум.

Вигранював слово
Нині, через майже три 

десятиріччя по смерті, ша-

нувальники творчості Ми-
коли Данька розглядають 
її у двох вимірах: літера-
турному і журналістсько-
му. Як поет і перекладач 
він віртуозно володів сло-
вом, відчував усі його від-
тінки і барви. 

Добре пам’ятаю одну з 
розмов про особливості на-
голосу в українській мові.  
Микола Михайлович одра-
зу навів кілька строф, що 
містили так звані плаваю-
чі наголоси. Відчувалося, 
що він розкошував у мов-
ній стихії, насолоджував-
ся кожним словом і скла-
дом. Такі глибокі ґрунтовні 
знан ня мовного матеріалу 
значною мірою допомагали 
в журналістській роботі. 

Гортаючи давні підшив-
ки обласної газети, поміча-
ємо його численні публіка-
ції (а скільки їх надруко-
вано під різними псевдоні-
мами!). Спеціалізуючись на 
культурно-освітній темати-
ці, як правило, пропонував 
образні заголовки, розпові-
ді пересипав порівняннями, 
приказками, прислів’ями. 
Навіть не читаючи прізви-
ща автора, можна було ска-
зати, хто він. Такий дар у 
сумській журналістиці ма-
ли одиниці гранословів, се-
ред яких незабутні Володи-
мир Затуливітер та Микола 
Науменко.

За півтора десятиліття 
знайомства пам’ять зафік-
сувала численні зустрічі, 
розмови. Одні пам’ятаються 
зримо, яскраво, інші — не-
мов у затінку часу. З-поміж 
перших — день, коли жур-
наліста-ветерана привели 
ледь не під конвоєм до ре-
дакції (тоді він змушений 
був перебиватися випадко-

вими заробітками), аби під-
писав так званого покаян-
ного листа «Прозріння пе-
ред безоднею». І досі на-
певне ніхто не знає, чи й 
справді з цим текстом по-
годився «покаяльник», але 
запам’ятався сам Мико-
ла Данько — розгублений, 
знічений, наче загнаний у 
пастку, з якої немає виходу. 
А ще очі: стільки в них було 
болю й відчаю…

Він прожив неповних 67 
років, з яких кілька остан-
ніх тяжко хворів. Але на 
схилі днів доля послала йо-
му кілька світлих проме-
нів. 1991-го вийшла дру-
ком збірка віршів «Й сонця 
прихилив би...», став членом 
Національної спілки пись-
менників. Тільки б жити і 
жити.

На Баранівському цвин-
тарі, під самісіньким ліском 
могила, над якою гранітна 
плита, а на ній викарбувано 
слова, що вже стали хрес-
томатійними:

Об однім прошу, 
об крихті: 
Ледь барвінок, ледь 
трава, 
На той світ мені 
докрикніть: 
«Україно! Ти жива!»
Цей поетичний заповіт 

живе у пам’яті численних 
шанувальників творчості 
поета і журналіста. 

У сумському видавни-
цтві «Мрія» вийшов друком 
збірник спогадів і докумен-
тів «Й сонця прихилив…», 
на будинку, в якому меш-
кав, установлено меморі-
альну дошку, одну з вулиць 
Сум названо іменем Мико-
ли Данька.

Живі й Україна, і слово 
письменника.

Ще на початку творчого шляху Микола Данько мав славу оригінального письменника,  
а його збірка «Червоне соло» стала подією
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Вівчарі рушили в гори: вурда буде
СЕЗОННІ ТУРБОТИ. Звичаєм мішання на Закарпатті розпочали літній випас тварин  
на полонині 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

У краї за Карпатами сто-
літтями існує один з 

господарських звичаїв — 
мішання. Його влаштову-
ють перед тим, як вигнати 
тварин на літні випаси. На 
багатих поживними тра-
вами полонинах і гірських 
угіддях тварини проведуть 
кілька місяців, аж доки хо-
лодні вітри та білі мухи не 
змусять їх спуститися в до-
лину. Про сам звичай, як 
і про початок сезону у ві-
вчарстві, наша розповідь.

Чиє молоко,  
того й сир

Звичай мішання має дав-
нє коріння, адже овець і 
кіз селяни утримували за-
вжди. Тож і тепер, коли 
збираються відправляти 
в гори тварин, влаштову-
ють мішання. Там, де зби-
раються великі отари, мо-
жуть відбуватися по два й 
три такі дійства. Зазвичай 
їх влаштовують у вівторок 
або четвер, котрі вважа-
ються «гідними днями». 

Мішання отримало назву 
завдяки тому, що цього дня 
овець і кіз, яких їхні влас-
ники готують до полонин-
ського літування, зганяють 
в одну отару — змішують. 
У визначений час усі при-
водять тварин на околицю 
села або до підніжжя поло-
нин. Із кошари (обгородже-
ного майданчика із твари-
нами) одну за одною ви-
пускають вівцю або козу й 
у «струнці» (на виході з ко-
шари) доять. Кількість мо-
лока фіксують. Це для того, 
щоб визначити, скільки си-
ру вівчар повинен переда-
ти власникові цієї тварини 
за період, який вона прове-
де на полонинських випа-
сах. Звичайно, що вищий 
молочний результат, то й 
сиру буде більше. 

Деякі ґазди вдаються до 
хитрощів, напередодні пе-
регодовуючи тварин і очі-
куючи завдяки цьому біль-
шого надою. Однак це не 

обов’язково відобразиться 
на результаті, бо він насам-
перед залежить, стверджу-
ють вівчарі, від ситої годівлі 
овець і кіз упродовж зими. 
Дехто пробує добитися сво-
го й іншим нечесним спосо-
бом — нишком доливаючи 
воду. Такі спроби ґазди за-
суджують і їхні результати 
не враховують.

І під час доїння треба бу-
ти уважними, недарма гро-
мада утворює такий собі 
контролюючий орган. Уді-
йний результат визнача-
ють дідівським способом, 
використовуючи дерев’яну 
місткість з обручами — ге-
лету (її називають конов-
кою). Об’єм цієї посудини — 
12 літрів. Якщо вона запо-
внена молоком, то це при-
рівнюється до 2,5 кілогра-
ма сиру й півкілограма вур-
ди. Здоєне молоко від кож-
ної вівці й кози визначає за-
гальний обсяг сиру та вур-
ди, які вівчар повинен бу-
де передати власникові цих 
тварин протягом наступних 
кількох місяців. 

Сироварня  
у підхмар’ї

Черга, відповідно до якої 
власники кіз і овець хо-
дитимуть по свої продук-
ти до вівчарів на полони-
ну, теж формується за по-
казниками надою. Ті з гос-
подарів, хто має вищі ре-
зультати, першими й виру-
шать «ватажити». Це озна-
чає, що ватаги допомага-
тимуть вівчарям виробля-
ти сир і вурду в місцях ви-
пасів. Разом з ними прове-
дуть один або два дні в са-
лаші (тимчасове житло для 
тваринників у вигляді наві-
су), після цього виготовле-
ні делікатесні молочні про-
дукти понесуть або пове-
зуть кіньми в долину. 

Ватаги підтримують ві-
вчарів продуктами, які 
приносять, сигаретами і, 
ніде правди діти, міцни-
ми напоями, які зігрівають 
тваринників у холодну й 
сиру погоду. Наповнюючи 
цим усім бесаги (переки-

нуті через плече видовже-
ні мішки), ватаги підтри-
мують життя в гірському 
салаші, допомагають вівча-
рям не відволікатися на ви-
рішення побутових справ. 
Головне для них — обері-
гати цілими і здоровими 
овець і кіз, щоб тривала ро-
бота у підхмар’ї.

Похід по сир і вурду на 
полонину називають вата-
жиною. Власники тварин 
уболівають, щоб бути се-
ред перших ватагів. Бо, ка-
жуть, перед Святою неді-
лею полонинські продукти 
найсмачніші. 

Ще чимало слів, звич-
них для свята мішання, йо-
го гості чують уперше. Од-
не з них — полониньош. 
Так називають людину, 
в обов’язки якої входить 
контроль графіка видачі 
сиру ватагам, урегулюван-
ня інших справ, пов’язаних 
із випасом тварин. 

Вівчарі мають 
свій інтерес

Під час мішання обумов-
люють оплату праці вівча-
рів. Як-не-як, а дедалі мен-
ше людей погоджуються 
рушати на кілька місяців у 
гори і вести доволі неком-
фортний спосіб життя на 
відміну від звичного, ще й 
з величезними фізичними 
навантаженнями. Отриму-
вати за випас кожної вівці 
чи кози в середньому 200 
гривень за сезон — не та-
ка вже й істотна мотива-
ція в оплаті. Нелегка пра-
ця в піднебессі, а ще й ма-
теріальна відповідальність 
за життя кожної тварини 
перед її власником — це 
підстави для вівчарів чес-
но обстоювати свій грошо-
вий інтерес.

Щоб вівчарів заохотити 
і наперед подякувати їм за 
працю, а ще щоб підкресли-
ти урочистість дня мішан-
ня, господарі готують і при-
носять із собою різноманітні 
страви: сир, молоко, брин-
зу, вурду, м’ясо й молоко. І 
як лише власники тварин і 
вівчарі завершують усі на-

лежні процедури, почи-
нається бенкет. Його вла-
штовують на моріжку про-
сто біля кошари. Він триває 
довго, з куштуванням усіх 
принесених страв і напоїв, 
нерідко в супроводі гусля-
шів — музик. Риску під гос-
тиною інколи підводять аж 
у надвечір’я.

То догори,  
то вниз

У перші дні літування 
випасають тварин у пониз-
зі. Перехід на високогір’я 
відбуватиметься не одразу, 
а протягом кількох тиж-
нів — у міру того, як густі-
шатимуть і наповнювати-
муться соками трави, зе-
ленітимуть довколишні лі-
си. Полонинський табір за 
допомогою коней-помічни-
ків з місця на місце перетя-
гатиме реманент. Спочатку 
піднімаючись, а потім зни-
жуючись відповідно до по-
годних умов, тваринники 
проведуть час від весня-
ного Юрія і аж до осіннього 
Дмитра. Їхня одіссея три-
ватиме майже чотири мі-
сяці.

Нині мішання відбува-
ються не у всіх селах Між-
гірщини, адже не всюди 
можна сформувати чис-
ленні отари. І все-таки у 
найбільш вівчарських се-
лах — Лозянському, Сине-
вирі, Синевирській Поля-
ні, Ізках, Колочаві тради-
ції сезонного випасу тва-
рин зберігаються. Отари з 
цих населених пунктів уже 
вирушили на літні пасо-
виська. 

Підсумком цих подій у 
селах, що раніше належа-
ли до Міжгірського райо-
ну, а нині входять до скла-
ду Хустського, стане свя-
то проводів  тваринників на 
полонину 6 червня. Його в 
Міжгір’ї проводять упро-
довж останніх трьох деся-
тиліть: організатори, до-
держуючись обов’язкових 
протиепідемічних заходів, 
знову віддаватимуть шану 
тваринникам — вахтовим 
полонин. 

ПРЯМА МОВА

Держава підтримує виробників карпатської бринзи
 

 
 
Ніна КІШ,  
начальник відділу тваринництва  
департаменту агропромислового  
розвитку Закарпатської  
облдержадміністрації:

— Закарпатські селяни займалися вівчарством споконвіку, осо-
бливо в гірських районах області. На тлі змін, що відбуваються в 
епоху суперсучасних технологій і матеріалів, традиційні продукти 
цієї галузі — сир, бринза і вироби з овечої вовни, а саме ліжники, 
гуні тощо стають дедалі популярнішими. По них приїжджають, їх 
замовляють люди з багатьох інших регіонів України, адже попит 
на природні матеріали та вироби з них рік у рік зростає. 

Тож ця підгалузь залишається провідною у тваринництві облас-
ті й отримує друге дихання. Якщо порівняти з 2005 роком, то тепер 
поголів’я овець і кіз зросло на 62,3 тисячі (тоді утримували 116,5 
тисячі голів). Найбільшу кількість їх сконцентровано у Тячівсько-
му, Рахівському  та Хустському районах. Загалом Закарпатська 
область за чисельністю поголів’я овець і кіз займає друге місце в 
Україні після Одеської: у нас 178,8 тисячі голів цих тварин, із яких 
2,2 тисячі — на підприємствах і 176,6 тисячі — у господарствах на-
селення.

Попит на біле золото Карпат бринзу супроводжується ін-
тенсивним розвитком приватних сироварень, яких майже 20. 
З’явилося поняття «сирний туризм». Сюди входять відвідування 
пасовищ на полонинах, сироварень, влаштування сирних ярмар-
ків і фестивалів з дегустацією та закупівлею продуктів вівчар-
ства.

На Рахівщині засновано Асоціацію виробників традиційних 
карпатських високогірних сирів. До неї ввійшло близько 50 ві-
вчарів, котрі мають стада овець 50—1000 голів і випасають їх на 
полонинах. Гуцульська овеча бриндзя в грудні 2019-го першою в 
Україні одержала географічне зазначення, а у місті Рахів відкри-
то перший музей гуцульської бриндзі.

2020 року департамент агропромислового розвитку Закарпат-
ської облдержадміністрації розробив Програму розвитку і  під-
тримки тваринництва та переробки сільськогосподарської про-
дукції в області на 2021—2025 роки. Цього року суб’єкти гос-
подарювання, особисті селянські господарства, фізичні особи 
отримуватимуть доплати за наявне поголів’я вівцематок та ярок 
віком понад рік, з обласного бюджету їм надаватимуть кошти з 
розрахунку до 300 гривень за голову. 

Із державного бюджету суб’єктам господарювання у вівчар-
стві передбачено підтримку шляхом здійснення дотацій за утри-
мання вівцематок та ярок, козематок та кізочок із розрахунку  
1000 гривень за голову. Проводжаючи тваринників, місцеві вшановують їхню 

нелегку працю
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ДОКУМЕНТИ

Про внесення змін до деяких законів України 
щодо врегулювання окремих питань у сфері 

надання житлово-комунальних послуг
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної 

Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) пункт 55 частини першої статті 26 виключити;
2) підпункт 2 пункту «а» статті 28 викласти в такій редакції:
«2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на те-

плову енергію (у тому числі її виробництво, транспортування та постачання), тарифів 
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, на інші кому-
нальні послуги (крім тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, тарифів на комунальні послуги, які встановлюються Національною комі-
сією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по-
слуг), побутові, транспортні та інші послуги»;

3) у пункті «а» статті 30:
у підпункті 6 слова «збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побу-

тових відходів» замінити словами «поводження з побутовими відходами»;
підпункт 19 виключити;
доповнити підпунктами 23 та 24 такого змісту:
«23) визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, що здійснюють 

у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально 
обладнаними для цього транспортними засобами;

24) прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з ура-
хуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами 
технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними норма-
ми і правилами та іншими нормативними документами».

2. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 
2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) частину першу статті 11 після абзацу третього доповнити новим абзацом та-
кого змісту:

«затвердження методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим 

— дев’ятим;
2) абзац сьомий статті 16 доповнити словами «а також тарифів на теплову енер-

гію, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання, суб’єктам 
господарювання — ліцензіатам Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

3) третє речення частини чотирнадцятої статті 20 викласти в такій редакції: «Тари-
фи на теплову енергію, що виробляється та постачається суб’єктом господарюван-
ня за допомогою систем автономного теплопостачання, формуються та встановлю-
ються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про житлово-ко-
мунальні послуги».

3. У частині четвертій статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологіч-
ну діяльність» (Відомості Верховної Ради України,  2014 р., № 30, ст. 1008; 2018 р., 
№ 1, ст. 1):

в абзаці четвертому:
у другому реченні слова «за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерцій-

ного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік те-
плової енергії та водопостачання» замінити словами «за рахунок плати за абонент-
ське обслуговування — за умови укладення індивідуального договору або індивіду-
ального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання ко-
мунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

доповнити третім реченням такого змісту: «У разі укладення колективного догово-
ру про надання комунальних послуг, договору про надання комунальних послуг з ко-
лективним споживачем або прийняття рішення співвласниками про порядок обслу-
говування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до законодавства 
періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких ви-
користовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію 
і воду) проводиться за рахунок співвласників багатоквартирного будинку»;

в абзаці п’ятому слова «а у разі укладення співвласниками багатоквартирного бу-
динку індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги пері-
одична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортуван-
ня і монтаж) таких вузлів обліку забезпечуються виконавцем комунальної послуги 
за рахунок плати за абонентське обслуговування, встановленої відповідно до Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги» виключити.

4. Частину третю статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234;  2020 р., № 26, ст. 172) доповнити 
пунктами 41-43 такого змісту:

«41) затвердження типового договору на технічне обслуговування внутрішньобу-
динкових систем газопостачання житлових (багатоквартирних) будинків (між влас-
ником або уповноваженою співвласниками багатоквартирного будинку особою та 
оператором газорозподільної системи);

42) затвердження методології розрахунку граничних рівнів вартості виконання ви-
дів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газо-
постачання багатоквартирних будинків;

43) встановлення для операторів газорозподільних систем граничних рівнів вар-
тості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудин-
кових систем газопостачання багатоквартирних будинків, які розраховані згідно із 
затвердженою Регулятором методологією».

5. У Законі України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» 
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 34, ст. 370; 2018 р., № 23, ст. 211):

1) пункт 3 частини першої статті 1 виключити;
2) у статті 3:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Оператор зовнішніх інженерних мереж не менш як за два місяці до встанов-

лення вузлів комерційного обліку повідомляє власників (співвласників) будівлі про 
намір встановити такий вузол та вартість такого встановлення. Порядок такого ін-
формування визначається Кабінетом Міністрів України.

Власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців з дня отримання такого по-
відомлення має право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж (за сво-
їм вибором) про:

згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих оператором 
зовнішніх інженерних мереж умовах;

намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку у встановлено-
му законодавством порядку.

У разі якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення власник (спів-
власники) не надав згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропоно-
ваних оператором зовнішніх інженерних мереж умовах або не повідомив оператора 
зовнішніх інженерних мереж про намір самостійно обладнати будівлю вузлами ко-
мерційного обліку у встановленому законодавством порядку, а також у разі якщо 
власник (співвласники) повідомив про намір самостійно обладнати будівлю вузлами 
комерційного обліку у встановленому законодавством порядку, але не зробив цьо-
го протягом чотирьох місяців з дати повідомлення оператором про намір встанови-
ти вузли комерційного обліку, оснащення будівлі вузлами комерційного обліку здій-
снює оператор зовнішніх інженерних мереж.

У разі якщо власник (співвласники) будівлі не дає згоди або створює перешкоди 
для встановлення вузла комерційного обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних 
мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєд-
нується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будів-
лі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуго-
вування такого вузла обліку. У такому разі порядок відшкодування витрат на осна-
щення будівлі вузлами комерційного обліку, встановлений цією статтею, не зміню-
ється»;

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
«Вузли комерційного обліку, встановлені за рахунок власника (співвласників) бу-

дівлі, належать на праві власності власнику будівлі або є спільною сумісною власніс-
тю співвласників багатоквартирного будинку»;

у частині шостій:
абзац перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«6. Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на оснащення будівлі вузла-

ми комерційного обліку води та теплової енергії включаються до складу тарифів на 
теплову енергію та відповідні комунальні послуги, крім випадків, якщо такі вузли ко-
мерційного обліку були встановлені власником (співвласниками) будівлі або були 
наявні при введенні в експлуатацію завершених будівництвом нових житлових і не-
житлових будівель, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових і не-
житлових будівель, що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж. 
У такому разі джерелом фінансування заходів із встановлення вузлів комерційно-
го обліку води та теплової енергії є інвестиційна програма виконавця відповідної ко-
мунальної послуги.

У разі встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку власником (співвласни-
ками) будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж відшкодовує такому власнику 
(співвласникам) будівлі фактично сплачені ним (ними) кошти на оснащення будівлі 
вузлом (вузлами) комерційного обліку за рахунок відповідних витрат, передбачених 
у тарифах на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, цен-

тралізованого водопостачання, за період дії цих тарифів до моменту встановлення 
відповідного вузла (вузлів) комерційного обліку та взяття їх на абонентський облік. 
Такі кошти відшкодовуються оператором зовнішніх інженерних мереж споживачам 
відповідних комунальних послуг шляхом зарахування їх у рахунок майбутніх плате-
жів за послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізова-
ного водопостачання. У разі якщо оператор зовнішніх інженерних мереж не є вико-
навцем комунальної послуги, він зобов’язаний перераховувати кошти, сплачені спо-
живачами комунальних послуг на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційно-
го обліку, виконавцю відповідної комунальної послуги для подальшого їх відшкоду-
вання виконавцем споживачам.

Порядок такого відшкодування встановлює Кабінет Міністрів України».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому слово «внески» замінити словом «кошти»;
друге речення абзацу першого частини сьомої виключити;
у частині восьмій:
друге і третє речення абзацу першого виключити;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Оснащення будівель вузлами комерційного обліку може здійснюватися за раху-

нок коштів державного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених законом»;
частини одинадцяту і дванадцяту виключити;
доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
«13. З дати взяття на абонентський облік оператором зовнішніх інженерних ме-

реж вузла (вузлів) комерційного обліку, наявного (наявних) при введенні в експлуа-
тацію завершених будівництвом нових житлових і нежитлових будівель, реконстру-
йованих, капітально відремонтованих житлових і нежитлових будівель, що приєднані 
(приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, або вузла (вузлів) комерційного об-
ліку, встановленого (встановлених) власником (співвласниками) будівлі, відповідні 
власники (співвласники) оплачують вартість відповідної комунальної послуги за та-
рифом, що не враховує витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на оснащен-
ня будівлі вузлами комерційного обліку.

Органи, уповноважені встановлювати тарифи, при прийнятті рішення про вста-
новлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги повинні забезпечити 
встановлення одночасно тарифів, що враховують витрати на оснащення будівлі вуз-
лами комерційного обліку, і тарифів, що не враховують витрат на оснащення будівлі 
вузлами комерційного обліку і застосовуються у випадках, зазначених у абзаці пер-
шому цієї частини»;

3) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються операто-

ром зовнішніх інженерних мереж відповідно до цього Закону, якщо інше не передба-
чено договорами про надання комунальних послуг, укладеними відповідно до Зако-
ну України «Про житлово-комунальні послуги», з урахуванням вимог Закону України 
«Про метрологію та метрологічну діяльність».

Оператори зовнішніх інженерних мереж зобов’язані формувати і підтримувати в 
наявності обмінний фонд вузлів комерційного обліку.

Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну вуз-
лів комерційного обліку (їх складових частин) відшкодовуються споживачами відпо-
відної комунальної послуги, а також власниками (співвласниками) приміщень, об-
ладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у 
такій будівлі, шляхом сплати виконавцю комунальної послуги плати за абонентське 
обслуговування — за умови укладення індивідуальних договорів або індивідуальних 
договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комуналь-
них послуг та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом і Законом Укра-
їни «Про житлово-комунальні послуги».

У разі якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовніш-
ніх інженерних мереж, він зобов’язаний забезпечити розподіл, збір та перерахуван-
ня сплачених споживачами та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних 
індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, коштів на об-
слуговування та заміну вузла комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних 
мереж відповідно до договору.

Відносини між виконавцем комунальної послуги та оператором відповідних зо-
внішніх інженерних мереж регулюються договором.

Оператор зовнішніх інженерних мереж використовує кошти, отримані за обслуго-
вування та заміну вузлів комерційного обліку, виключно за цільовим призначенням.

Обслуговування та заміна вузла (вузлів) комерційного обліку за рахунок співвлас-
ників суб’єктами господарювання, уповноваженими на виконання таких робіт, залу-
ченими співвласниками багатоквартирного будинку, здійснюються за умови:

укладення колективних договорів про надання комунальних послуг;
укладення договорів про надання комунальних послуг з колективним спожива-

чем;
прийняття рішення співвласниками про порядок обслуговування та заміну вузла 

(вузлів) комерційного обліку відповідно до законодавства»;
4) у розділі IV «Прикінцеві та перехідні положення»:
у пункті 1 слова та цифри «з 1 серпня 2020 року» замінити словами та цифрами 

«з 1 серпня 2022 року»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чин-

ності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснаще-
ні такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим 
Законом вийшли з ладу, зобов’язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних ме-
реж до 1 серпня 2022 року»;

пункти 41 і 7 виключити.
6. У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради 

України, 2018 р., № 1, ст. 1, № 23, ст. 211; 2020 р., № 18, ст. 123):
1) пункти 3 і 11 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку — механічне, елек-

тричне, газове, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке обслуговує більше 
одного житлового та/або нежитлового приміщення, у тому числі комунікації до об-
ладнання споживача, системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеватор-
ні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для ди-
мовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачан-
ня від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлово-
го) приміщення (для систем газопостачання — від запірного пристрою на вводі в бу-
динок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, 
газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо)»;

«11) плата за абонентське обслуговування — платіж, який споживач сплачує ви-
конавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комуналь-
них послуг (далі — індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з об-
слуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі 
— індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім 
послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу елек-
тричної енергії), що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору 
про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг 
між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послу-
ги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у 
разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, а та-
кож за виконання  інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонен-
тів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та  поточного ремонту вну-
трішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та по-
стачання гарячої води)»;

2) у статті 4:
у частині першій:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) визначення та встановлення граничного розміру плати за абонентське обслу-

говування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються 
споживачам за індивідуальним договором або за індивідуальним договором з обслу-
говуванням внутрішньобудинкових систем»;

у пункті 8 слова «якості надання комунальних послуг та послуг з управління бага-
токвартирним будинком» замінити словами «кількості та якості наданих комуналь-
них послуг, якості надання послуг з управління багатоквартирним будинком»;

доповнити пунктами 12—14 такого змісту:
«12) затвердження порядку ведення електронного реєстру багатоквартирних бу-

динків;
13) затвердження порядку зберігання технічної та іншої документації на багато-

квартирні будинки та їх прибудинкові території;
14) затвердження порядків зберігання органами місцевого самоврядування при-

мірників рішень (протоколів) загальних зборів співвласників багатоквартирних бу-
динків, розміщення на їх офіційних веб-сайтах інформації про рішення, прийняті та-
кими зборами»;

у частині другій:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) встановлення порядку відключення споживачів від мереж (систем) централі-

зованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води»;
доповнити пунктами 9 і 10 такого змісту:
«9) встановлення порядку утримання спільного майна багатоквартирного будин-

ку та прибудинкової території;
10) ведення галузевої звітності у сфері житлово-комунальних послуг»;
частину третю доповнити пунктами 7—10 такого змісту:
«7) прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з ура-

хуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами 
технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними норма-
ми і правилами та іншими нормативними документами;

8) передача відомостей до електронного реєстру багатоквартирних будинків;

  ЗАКОН УКРАЇНИ
9) зберігання та забезпечення доступу до технічної та іншої передбаченої законо-

давством документації на багатоквартирні будинки та їх прибудинкові території, зо-
крема документів за обов’язковим переліком, визначеним центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфе-
рі житлово-комунального господарства, документів, на підставі яких багатоквартир-
ний будинок прийнято в експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів інженер-
них мереж, документів, що засвідчують право власності чи користування земельни-
ми ділянками, документації щодо проведення робіт з капітального ремонту в багато-
квартирних будинках;

10) зберігання примірників рішень (протоколів) загальних зборів співвласників 
багатоквартирних будинків та розміщення на своїх офіційних веб-сайтах інформації 
про рішення, прийняті такими зборами»;

3) пункт 1 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«1) житлова послуга — послуга з управління багатоквартирним будинком.
Послуга з управління багатоквартирним будинком включає:
забезпечення утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокре-

ма прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, якщо 
прибудинкова територія, за даними Державного земельного кадастру, знаходиться у 
власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку відповідно до 
вимог законодавства, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутріш-
ньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що ви-
користовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення інди-
відуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання 
такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконав-
цем), утримання ліфтів тощо;

купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна 
багатоквартирного будинку;

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;
інші додаткові послуги, які можуть бути замовлені співвласниками багатоквар-

тирного будинку»;
4) у статті 8:
у пункті 7 частини першої слова «індивідуального договору про надання кому-

нальної послуги» замінити словами «індивідуального договору або індивідуального 
договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем»;

у частині другій:
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги спожива-

чів, у визначених законом випадках — управителів, і проводити відповідні перера-
хунки розміру плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повно-
му обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених 
договором про надання комунальних послуг»;

у пункті 10 слова «індивідуальних договорів про надання комунальних послуг» за-
мінити словами «індивідуального договору або індивідуального договору з обслуго-
вуванням внутрішньобудинкових систем»;

доповнити пунктами 12—14 такого змісту:
«12) контролювати дотримання встановлених міжповіркових інтервалів вузлів ко-

мерційного обліку;
13) у разі укладення колективного договору або договору про надання комуналь-

них послуг з колективним споживачем інформувати управителя, уповноважений ор-
ган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, правління жит-
лово-будівельного кооперативу, з якими укладено відповідний договір, про вихід з 
ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів комерційного облі-
ку, а також про настання терміну їх повірки;

14) направляти управителю або відповідним виконавцям протягом п’яти робочих 
днів отримані скарги споживачів щодо надання комунальних послуг, якщо вирішення 
таких скарг стосується обов’язків управителя або інших виконавців послуг»;

у частині третій:
у пункті 9 слова «припинити/призупинити надання послуг» замінити словами 

«припинити/призупинити надання послуг з управління»;
доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) за письмовою заявою співвласника багатоквартирного будинку діяти від йо-

го імені як представник такого співвласника у відносинах з виконавцями комуналь-
них послуг. У такому разі застосовуються положення Цивільного кодексу України 
про доручення»;

частину четверту після абзацу одинадцятого доповнити трьома новими абзаца-
ми такого змісту:

«11) направляти протягом п’яти робочих днів відповідним виконавцям отримані 
скарги споживачів щодо надання комунальних послуг, якщо вирішення таких скарг 
стосується обов’язків виконавців послуг (робіт);

12) у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку відповідного рі-
шення від імені, в інтересах та за рахунок співвласників укладати з виконавцями ко-
мунальних послуг договори про надання таких послуг, здійснювати облік обсягу від-
повідних спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного 
співвласника; здійснювати розподіл між співвласниками обсягу спожитої комуналь-
ної послуги відповідно до законодавства;

13) у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку відповідного рі-
шення від імені, в інтересах та за рахунок співвласників укладати з виконавцями ко-
мунальних послуг договори про надання таких послуг, відкривати поточний рахунок 
із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою для про-
ведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних по-
слуг у загальному порядку, визначеному Національним банком України для відкрит-
тя поточних рахунків».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
5) статтю 9 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Структура плати виконавцю комунальної послуги визначається згідно з дого-

вором про надання відповідної комунальної послуги, укладеним за вимогами цьо-
го Закону.

Споживач щомісяця (або з іншою періодичністю, визначеною договором) вносить 
однією сумою плату виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та 
розподілу природного газу та електричної енергії), у тому числі якщо вона склада-
ється з окремих складових, передбачених відповідним договором, укладеним відпо-
відно до цього Закону. При цьому виконавці комунальних послуг забезпечують дета-
лізацію інформації щодо складових плати у рахунках споживачів»;

6) у статті 10:
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«Якщо управитель визначений органом місцевого самоврядування на конкурсних 

засадах, ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається на рівні 
ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу»;

у частині третій:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«Управитель у порядку та з періодичністю, визначеними договором, та/або на ви-

могу споживача зобов’язаний інформувати споживача про фактичні витрати та ви-
конані (надані) роботи (послуги) з утримання і ремонту спільного майна багатоквар-
тирного будинку та його прибудинкової території»;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«У разі якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена 

у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибиран-
ня та інші послуги з обслуговування території навколо такого багатоквартирного бу-
динку можуть бути включені до кошторису витрат на утримання багатоквартирного 
будинку та прибудинкової території (у тому числі при визначенні управителя на кон-
курсних засадах) виключно за згодою споживачів із визначенням на договірних за-
садах та погодженням з органом місцевого самоврядування меж та площі території, 
яку співвласники згодні утримувати»;

7) друге речення частини другої статті 12 викласти в такій редакції: «Договори 
про надання комунальних послуг можуть затверджуватися окремо для різних моде-
лей організації договірних відносин (індивідуальний договір, індивідуальний договір 
з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, колективний договір) та для різ-
них категорій споживачів (індивідуальний споживач (співвласник багатоквартирного 
будинку, власник будівлі, у тому числі власник індивідуального садибного житлово-
го будинку), колективний споживач)»;

8) у статті 13:
абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
«4. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або 

про внесення змін до нього (крім індивідуальних договорів, укладених відповідно 
до частини п’ятої цієї статті) може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово 
другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з ти-
повим договором»;

частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення 

про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної по-
слуги відповідний договір (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і 
послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивіду-
альний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором при-
єднання.

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікуван-
ня тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або 
на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийня-
ли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з 
виконавцем комунальної послуги. При цьому розміщується повідомлення про місце 
опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стен-
дах та/або рахунках на оплату послуг.

У разі укладення публічних договорів приєднання про надання комунальних по-
слуг виконавці комунальних послуг розміщують вимоги до якості відповідних послуг 
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згідно із законодавством та іншу необхідну інформацію для кожного багатоквартир-
ного будинку окремо на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/
або на власному веб-сайті. При цьому розміщується повідомлення про місце опублі-
кування таких вимог у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або 
рахунках на оплату послуг.

У разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про обран-
ня моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (крім 
послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподі-
лу електричної енергії) відповідно до частини першої статті 14 цього Закону та пові-
домлення виконавців комунальних послуг про прийняте рішення за два місяці до за-
планованої дати укладення договору:

такий виконавець зобов’язаний укласти договори про надання комунальних по-
слуг відповідно до вимог цієї статті згідно з обраною співвласниками моделлю орга-
нізації договірних відносин;

раніше укладений із таким виконавцем договір про надання комунальної послу-
ги достроково припиняється з дати набрання чинності новим договором, укладеним 
із співвласниками, але припинення (втрата чинності) дії раніше укладеного договору 
не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим договором та від відповідаль-
ності за порушення його умов.

Якщо за 30 днів до закінчення строку дії договору співвласники багатоквартирно-
го будинку не повідомили виконавця відповідної комунальної послуги (крім послуг 
з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу елек-
тричної енергії) про прийняття рішення про вибір моделі організації договірних від-
носин, визначеної в частині першій статті 14 цього Закону, публічний індивідуальний 
договір про надання комунальної послуги, укладений з таким виконавцем, вважаєть-
ся продовженим на наступний однорічний строк.

Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками ін-
дивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протя-
гом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу міс-
цевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчи-
нив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги. При цьому розміщу-
ється повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних 
місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.

Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання 
комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тари-
фів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, ви-
значеного відповідно до законодавства;

плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний роз-
мір, визначений Кабінетом Міністрів України»;

9) у статті 14:
частини першу — третю викласти в такій редакції:
«1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно 

до закону, з виконавцем відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання 
та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) 
укладається договір про надання комунальних послуг, а саме:

1) індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, що 
укладається кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно, за умо-
ви що співвласники прийняли рішення про вибір відповідної моделі організації до-
говірних відносин та дійшли згоди з виконавцем комунальної послуги щодо розміру 
плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;

2) колективний договір, що укладається від імені та за рахунок усіх співвласни-
ків багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласни-
ками особою;

3) договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем, що укла-
дається з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридич-
ною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укла-
дає відповідний договір.

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних від-
носин, визначених цією частиною, за кожним видом комунальних послуг (крім по-
слуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу 
електричної енергії).

У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моде-
лей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

2. Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу і з постачан-
ня та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних 
договорів.

Індивідуальний договір про надання послуг з постачання та розподілу природного 
газу, послуг з постачання та розподілу електричної енергії укладається між співвлас-
ником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.

Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відпо-
відність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на 
межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-техніч-
них систем приміщення споживача.

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем елек-
тропостачання та газопостачання здійснюються суб’єктом, визначеним співвласни-
ками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.

Плата виконавцям комунальних послуг з постачання та розподілу природного га-
зу, виконавцям комунальної послуги з постачання та розподілу електричної енергії за 
індивідуальним договором складається з плати за послугу, що розраховується від-
повідно до засад формування та встановлення цін/тарифів на відповідну комуналь-
ну послугу, визначених законом.

3. Індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем укла-
дається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної 
комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і по-
слуг з постачання та розподілу електричної енергії).

Виконавець комунальної послуги за таким договором забезпечує відповідність 
кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі вну-
трішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних сис-
тем приміщення споживача.

Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартир-
ного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім по-
слуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу 
електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідно-
го договору із співвласниками.

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, 
що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвлас-
никами чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт суб’єктами 
господарювання за рахунок співвласників або за кошти з інших джерел, не заборо-
нених законодавством.

У разі укладення індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудин-
кових систем у багатоквартирному будинку, управління яким здійснює управитель, 
до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком вносять-
ся зміни в частині зменшення кошторису витрат на утримання багатоквартирного бу-
динку та прибудинкової території на суму витрат на утримання, обслуговування та по-
точний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забез-
печують надання відповідної комунальної послуги.

Плата виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу 
природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) за індивіду-
альним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тари-
фів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, ви-
значеного відповідно до законодавства;

плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний роз-
мір, визначений Кабінетом Міністрів України;

плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових сис-
тем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної послуги, що 
визначається договором між виконавцем та співвласниками багатоквартирного бу-
динку»;

у частині четвертій:
абзаци третій і сьомий виключити;
в абзаці одинадцятому слова «в тому числі, але не виключно» виключити;
абзаци дванадцятий — шістнадцятий виключити;
після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються суб’єктами 

господарювання, уповноваженими на виконання таких робіт, залученими співвлас-
никами та за рахунок співвласників. Порядок та умови здійснення обслуговування та 
заміни вузлів комерційного обліку визначаються у рішенні співвласників про укла-
дення колективного договору про надання комунальних послуг».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий — двадцять третій вважати відповідно абзаца-
ми двадцять першим — двадцять четвертим;

частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Такий договір може бути укладений з виконавцем відповідної комунальної по-

слуги, за умови обладнання багатоквартирного будинку вузлом (вузлами) обліку, що 
забезпечує загальний облік споживання комунальної послуги у будинку. Обслугову-
вання та заміна вузлів комерційного обліку здійснюються суб’єктами господарюван-
ня, уповноваженими на виконання таких робіт, залученими співвласниками та за ра-
хунок співвласників»;

абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
«7. До дати обрання співвласниками багатоквартирного будинку однієї з моделей 

організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або до-
сягнення згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудин-

кових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної ко-
мунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним спів-
власником укладається публічний договір приєднання відповідно до вимог частини 
п’ятої статті 13 цього Закону з урахуванням таких особливостей»;

10) пункт 2 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
«2) міжопалювальний період для мереж (систем) опалення (теплопостачання) ви-

ходячи з кліматичних умов згідно з нормативно-правовими актами»;
11) абзац третій частини першої статті 17 замінити чотирма новими абзацами та-

кого змісту:
«Витрати, пов’язані з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку во-

ди та теплової енергії, відшкодовуються:
шляхом сплати споживачами комунальних послуг виконавцю комунальної послу-

ги плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний роз-
мір, визначений Кабінетом Міністрів України, — у разі укладення індивідуальних до-
говорів або індивідуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових сис-
тем;

за рахунок співвласників багатоквартирного будинку — у разі укладення колек-
тивного договору про надання комунальних послуг, договорів про надання кому-
нальних послуг з колективним споживачем або у разі прийняття співвласниками від-
повідного рішення про обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Порядок та умови обслуговування та заміни вузла комерційного обліку визнача-
ються правилами і типовими договорами про надання відповідних комунальних по-
слуг»;

12) частини третю — п’яту статті 19 викласти в такій редакції:
«3. Для забезпечення безпеки газопостачання та готовності внутрішньобудинко-

вих систем газопостачання дво- або багатоквартирного будинку до надання послуг 
з розподілу та постачання природного газу співвласники такого будинку або за їхнім 
рішенням — управитель багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників ба-
гатоквартирного будинку, інша уповноважена співвласниками особа мають уклас-
ти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачан-
ня багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи або іншим 
суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багато-
квартирних будинках здійснюється за рахунок співвласників такого багатоквартир-
ного будинку.

У разі укладення такого договору за технічне обслуговування та безпечну експлуа-
тацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку не-
се відповідальність оператор газорозподільної системи або інший суб’єкт господа-
рювання, з яким укладено договір.

Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачан-
ня у багатоквартирному будинку та види робіт, які є обов’язковими під час технічного 
обслуговування, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі.

У разі укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання багатоквартирного будинку з іншим суб’єктом господарю-
вання, ніж оператор газорозподільної системи, сторони визначають істотні умови 
договору на підставі вільного волевиявлення з урахуванням вимог Господарського 
та Цивільного кодексів України. При цьому управитель багатоквартирного будинку, 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або інша уповноважена спів-
власниками особа повідомляють про це оператора газорозподільної системи протя-
гом 15 днів з дати укладення такого договору.

У разі укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної 
системи такий договір укладається за формою типового договору, затвердженого 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, та є публічним. Оператор газорозподільної системи не має пра-
ва вимагати укладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання багатоквартирного будинку на інших умовах, що не відповіда-
ють умовам типового договору, затвердженого Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

За зверненням об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя 
або іншої уповноваженої співвласниками особи оператор газорозподільної системи, 
що надає в цьому будинку послугу з розподілу природного газу, не має права відмо-
вити в укладенні договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем 
газопостачання багатоквартирного будинку.

У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель або 
інша уповноважена співвласниками особа не звернулися до оператора газорозпо-
дільної системи із заявою про укладення договору на технічне обслуговування вну-
трішньобудинкових  систем газопостачання багатоквартирного будинку та не напра-
вили йому повідомлення про укладення такого договору з іншим  суб’єктом госпо-
дарювання, який має право на виконання таких робіт, вважається, що співвласни-
ки багатоквартирного будинку приєдналися до договору на технічне обслуговуван-
ня внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з опе-
ратором газорозподільної системи, на території ліцензійної діяльності якого розта-
шований відповідний будинок.

У такому разі оператор газорозподільної системи розподіляє кошторисну вартість 
технічного обслуговування між співвласниками багатоквартирного будинку пропо-
рційно до кількості укладених договорів із споживачами послуг з розподілу природ-
ного газу у такому будинку та надає індивідуальні квитанції споживачам у цьому бу-
динку для оплати послуг з технічного обслуговування.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, щороку встановлює для операторів газорозподільних сис-
тем граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслугову-
вання внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках.

Оператор газорозподільних систем у місячний строк з дати затвердження Націо-
нальною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг, типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудин-
кових систем газопостачання у багатоквартирних будинках та граничних рівнів вар-
тості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування зобов’язаний роз-
містити на своєму офіційному веб-сайті публічний договір на технічне обслуговуван-
ня внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та ін-
формацію про кошторисну вартість технічного обслуговування внутрішньобудинко-
вих систем газопостачання кожного багатоквартирного будинку, розташованого на 
території його ліцензійної діяльності. При цьому інформація про кошторисну вартість 
подається у двох формах:

оплата вартості технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газо-
постачання єдиним платежем управителем або іншою особою, уповноваженою на 
це співвласниками, від імені усіх співвласників багатоквартирного будинку та за їх-
ній рахунок;

оплата вартості технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газо-
постачання окремими платежами кожним співвласником багатоквартирного будин-
ку за індивідуальними квитанціями.

Договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачан-
ня багатоквартирного будинку, укладений з оператором газорозподільної системи, 
заборгованість за яким перевищує кошторисну вартість технічного обслуговування 
за шість місяців, може бути припинений в односторонньому порядку оператором га-
зорозподільної системи.

Представник оператора газорозподільної системи або іншого суб’єкта господа-
рювання, з яким укладено договір на технічне обслуговування внутрішньобудинко-
вих систем газопостачання багатоквартирного будинку має право доступу до при-
міщень будинку для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання такого будинку. Власник (співвласник) зобов’язаний надати 
представнику оператора газорозподільної системи доступ до приміщень будинку для 
здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачан-
ня такого будинку.

Законодавством встановлюється порядок надання такого доступу та відповідаль-
ність власника (співвласників) багатоквартирного будинку за його ненадання.

Доступ до житла для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинко-
вих систем газопостачання здійснюється з урахуванням особливостей, встановле-
них цим Законом.

Поточний і капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання у 
багатоквартирних будинках здійснюється за рахунок співвласників багатоквартирно-
го будинку відповідно до кошторису, наданого оператором газорозподільної систе-
ми або іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, 
та затвердженого співвласниками багатоквартирного будинку.

4. Управитель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або уповно-
важена співвласниками особа може звернутися до оператора газорозподільної сис-
теми із запитом про отримання копії технічної документації на внутрішньобудинкову 
систему газопостачання у багатоквартирному будинку. У разі отримання письмово-
го запиту про надання копії технічної документації на внутрішньобудинкову систему 
газопостачання оператор газорозподільної системи надає (за наявності) таку копію 
протягом  30 днів з дати отримання запиту (за умови відшкодування витрат на копі-
ювання та друк відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

5. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій здійснюються оператором газороз-
подільної системи»;

13) у статті 21:
в абзаці першому частини третьої слово «централізованого» виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для 

споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та 
постачання теплової енергії.

Органи, уповноважені законом встановлювати порядки (методики) формування 
тарифів на транспортування, постачання теплової енергії, визначають особливості 

врахування в тарифах на теплову енергію для споживача витрат на утримання та об-
слуговування теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою недопущен-
ня подвійної компенсації споживачами таких витрат»;

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Тарифи на комунальну послугу з постачання теплової енергії, що виробля-

ється суб’єктом господарювання за допомогою систем автономного теплопоста-
чання, визначаються та встановлюються органом, що регулює діяльність такого 
суб’єкта господарювання, окремо для кожного багатоквартирного будинку, облад-
наного такою системою автономного теплопостачання, як сума тарифів на вироб-
ництво та постачання теплової енергії».

У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
14) частину п’яту статті 22 викласти в такій редакції:
«5. Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, що виробляєть-

ся суб’єктом господарювання за допомогою систем автономного теплопостачання, 
визначаються та встановлюються органом, що регулює діяльність такого суб’єкта 
господарювання, окремо для кожного багатоквартирного будинку з урахуванням 
собівартості надання такої послуги, а також рентабельності суб’єкта господарюван-
ня, що провадить таку діяльність»;

15) статтю 24 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Виконавець послуги з постачання гарячої води зобов’язаний щомісяця на-

давати дані про загальний обсяг спожитої у будівлі гарячої води виконавцю по-
слуг з централізованого водовідведення для нарахування плати за водовідведен-
ня гарячої води»;

16) абзаци третій і четвертий частини п’ятої статті 27 викласти в такій редакції:
«У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водо-

постачання, постачання гарячої води або постачання природного газу споживач 
має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб включається до ак-
та-претензії.

Порядок здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з 
централізованого водопостачання, постачання гарячої води та послуг з постачання 
природного газу затверджується Кабінетом Міністрів України»;

17) у статті 28:
частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«За письмовою заявою співвласника управитель має право діяти від імені та в 

інтересах співвласника як його представник у відносинах з виконавцями комуналь-
них послуг. У такому разі застосовуються положення Цивільного кодексу Украї-
ни про доручення»;

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
«За письмовою заявою співвласника управитель має право діяти від його імені 

та в інтересах співвласника у відносинах з виконавцями комунальних послуг. У та-
кому разі застосовуються положення Цивільного кодексу України про доручення»;

18) у розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:
пункти 3, 31 і 4 викласти в такій редакції:
«3. Договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цьо-

го Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати 
набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укла-
деними за правилами, визначеними цим Законом.

У разі якщо договорами про надання комунальних послуг, укладеними до вве-
дення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі до-
говори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Договори про надання комунальних послуг, у тому числі із співвласниками ба-
гатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договір-
них відносин з виконавцями комунальних послуг, мають бути укладені виконавця-
ми відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чиннос-
ті рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних дого-
ворів приєднання про надання комунальних послуг.

Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати комунальних послуг, що 
надаються за договорами, укладеними до введення в дію цього Закону, надаються 
до дати набрання чинності договорами про надання комунальних послуг, укладе-
ними відповідно до цього Закону.

31. Договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій, укладені з виконавцями таких послуг або з управителями, визначени-
ми згідно із цим Законом, до введення в дію норм цього Закону, що регулюють на-
дання послуги з управління багатоквартирним будинком, зберігають чинність на умо-
вах, визначених такими договорами (у тому числі щодо вивезення побутових від-
ходів — за наявності), до дати набрання чинності договорами про надання послуг 
з управління багатоквартирним будинком, укладеними за правилами, визначеними 
цим Законом.

У разі якщо такими договорами передбачено більш ранній строк їх припинення, 
такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

З дати введення в дію норм цього Закону, що регулюють надання послуги з 
управління багатоквартирним будинком, зміна будь-яких умов договорів про на-
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, додат-
ків і кошторисів (цін/тарифів) до них забороняється та вважається нікчемною. Ви-
конавець таких послуг або управитель має право достроково розірвати відповід-
ний договір, попередивши про це споживачів не пізніш як за два місяці до дня ро-
зірвання договору.

У разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про фор-
му (зміну форми) управління багатоквартирним будинком договори про надання 
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладені з вико-
навцем таких послуг або управителем, визначеним згідно із цим Законом до вве-
дення в дію норм цього Закону, що регулюють надання послуги з управління бага-
токвартирним будинком, втрачають чинність з дати, визначеної зборами співвлас-
ників (загальними зборами об’єднання співвласників) багатоквартирного будин-
ку, або з дати початку виконання зобов’язань за договором про надання послуги 
з управління багатоквартирним будинком, укладеним за правилами, визначеними 
цим Законом, але не раніше ніж через два місяці після направлення особою, упо-
вноваженою на це зборами співвласників (загальними зборами об’єднання спів-
власників) багатоквартирного будинку, такому виконавцю, управителю письмово-
го повідомлення про припинення договорів.

У такому разі виконавець або управитель не пізніше 30 днів з дати припинення 
договорів має здійснити остаточне нарахування плати за надані послуги відповідно 
до фактичних нарахувань та обсягів наданих відповідних послуг.

Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати послуг з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових територій надаються протягом строку дії догово-
рів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

До затвердження Кабінетом Міністрів України Типового договору про надання 
послуги з управління багатоквартирним будинком сторони укладають договір про 
надання послуг з управління багатоквартирним будинком за формою та на умовах, 
погоджених між управителем та співвласниками, а в разі визначення управителя 
органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах — виконавчим органом 
місцевої ради (або іншим органом — суб’єктом владних повноважень, якому де-
леговані функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального госпо-
дарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня 
та якості послуг). Умови таких договорів, що суперечать положенням Типового до-
говору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком після його 
затвердження Кабінетом Міністрів України, не застосовуються, а регулювання від-
носин сторін договору в цій частині здійснюється згідно з відповідними нормами 
Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

4. Співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми 
управління багатоквартирним будинком можуть прийняти рішення про модель ор-
ганізації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з по-
стачання та розподілу електричної енергії і послуг з постачання та розподілу при-
родного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою 
статті 14 цього Закону та укласти з виконавцями комунальних послуг письмові до-
говори про надання відповідних комунальних послуг»;

пункт 5 виключити;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. У багатоквартирних будинках, у яких станом на 1 січня 2021 року не створе-

но об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не при-
йнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено 
конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до час-
тини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власнос-
ті у багатоквартирному будинку», виконавчий орган місцевої ради (або інший ор-
ган — суб’єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управ-
ління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання 
та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов’язаний ого-
лосити і провести такий конкурс до 1 травня 2021 року.

Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 
будинку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної житлової політики і державної політики у сфері житлово-
комунального господарства.

Організатор конкурсу не може встановлювати інші умови чи положення прове-
дення конкурсу, які суперечать такому порядку.

Договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком строком 
на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповнова-
жена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого при-
значено управителя.

Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не пові-
домить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається про-
довженим на черговий однорічний строк.

У разі якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквар-
тирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники багатоквар-
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тирного будинку приймуть рішення про форму (зміну форми) управління багато-
квартирним будинком або про обрання іншого управителя, вони мають право до-
строково розірвати такий договір з дати, визначеної зборами співвласників (загаль-
ними зборами об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку, але не раніше 
ніж через два місяці після направлення особою, уповноваженою на це зборами спів-
власників (загальними зборами об’єднання співвласників) багатоквартирного будин-
ку, такому виконавцю, управителю письмового повідомлення про припинення дого-
вору. У такому разі управитель має здійснити остаточне нарахування плати за надані 
послуги відповідно до фактичних нарахувань та обсягів наданих відповідних послуг»;

доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61. У багатоквартирних будинках, а також одно- і двоквартирних житлових бу-

динках, гуртожитках, у яких всі квартири, житлові та нежитлові приміщення є ви-
ключно державної або комунальної власності, управитель багатоквартирного бу-
динку визначається органом, уповноваженим управляти державним або комуналь-
ним майном відповідно.

Зобов’язання з оплати послуги з управління багатоквартирним будинком у таких 
будинках, гуртожитках у разі здачі в найм (оренду) квартир, житлових та/або не-
житлових приміщень несуть наймачі (орендарі) таких квартир та/або приміщень»;

у пункті 7:
в абзаці першому слова «мереж централізованого опалення та централізовано-

го постачання гарячої води» замінити словами «мереж (систем) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води», а слова «таких мереж» 
— словами «таких мереж (систем)»;

в абзаці другому слова «мереж централізованого опалення», «таких мереж» і 
«цих мереж» замінити відповідно словами «мереж (систем) централізованого опа-
лення (теплопостачання)», «таких мереж (систем)» і «цих мереж (систем)»;

доповнити пунктом 71 такого змісту:
«71. Споживачам комунальних послуг та власникам (співвласникам) приміщень, 

обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, 
у відповідній будівлі, які сплачують плату за абонентське обслуговування, надають-
ся пільги та субсидії на оплату цього платежу».

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

крім абзацу четвертого підпункту 3 пункту 6 розділу I в частині положення щодо 
знаходження, за даними Державного земельного кадастру, прибудинкової терито-
рії у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку відповід-
но до вимог законодавства, що вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

2. У разі якщо на день набрання чинності цим Законом власники (співвласники) 
багатоквартирного будинку відшкодували частину коштів на встановлення вузла 
(вузлів) комерційного обліку шляхом сплати виконавцю комунальної послуги вне-
сків за встановлення вузлів комерційного обліку, а оператор зовнішніх інженер-
них мереж відповідної будівлі не здійснив встановлення вузла комерційного об-
ліку у такій будівлі за рахунок цих внесків, такий виконавець комунальної послуги 
відшкодовує такому власнику (співвласникам) будівлі фактично сплачену ним (ни-
ми) частину внесків за встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку. Такі ко-
шти відшкодовуються оператором зовнішніх інженерних мереж зокрема шляхом 
зарахування їх у рахунок зобов’язань власника (співвласників) будівлі перед та-
ким оператором за послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої во-
ди, централізованого водопостачання. Порядок такого відшкодування встановлює 
Кабінет Міністрів України.

Протягом шести місяців з дня введення в експлуатацію багатоквартирного бу-
динку, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або набран-
ня чинності цим Законом власники (співвласники) будівель приймають рішення 
про порядок обслуговування та заміни вузла (вузлів) комерційного обліку і пові-
домляють (протягом місяця з дня прийняття такого рішення) про це оператора зо-
внішніх інженерних мереж. Рішення про порядок обслуговування та заміни вузла 
(вузлів) комерційного обліку за власні кошти, прийняте у зазначений строк, не по-
требує погодження з оператором зовнішніх інженерних мереж.

3. Кабінету Міністрів України:
у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення дер-

жавного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства, перед-
бачивши утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комуналь-
ного господарства;

про внесення комплексних законодавчих змін, зокрема до Земельного кодексу 
України, Цивільного кодексу України, законів України «Про державний земельний 
кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будин-
ку», щодо врегулювання питання реалізації співвласниками багатоквартирних бу-
динків права на отримання у користування чи власність земельних ділянок, на яких 
розташовані такі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудин-
кові території;

затвердити порядки:
списання багатоквартирних будинків, в яких розташовані квартири та нежитлові 

приміщення приватної та інших форм власності, з балансу міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади (зокрема зі спеціальним статусом), органів міс-
цевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, органі-
зацій, а також господарських товариств, інших господарських організацій та під-
приємств, створених внаслідок приватизації або корпоратизації державних або ко-
мунальних підприємств, зокрема щодо багатоквартирних будинків, які не увійшли 
до статутного капіталу таких господарських товариств та знаходяться у них на ба-
лансі (обліку) як об’єкти державної або комунальної власності;

відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будів-
лі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на тепло-
ву енергію та відповідні комунальні послуги, у разі встановлення ним (ними) вузла 
(вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні кошти);

відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі 
вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлен-
ня вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інже-
нерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-

конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергети-

ки та комунальних послуг, у двомісячний строк з дня набрання чинності Порядком 
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багато-
квартирного будинку та видів робіт, які є обов’язковими під час технічного обслу-
говування, розробити та затвердити:

Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем га-
зопостачання багатоквартирного будинку;

методологію розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт та по-
слуг, що входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем га-
зопостачання у багатоквартирному будинку, які виконуються операторами газо-
розподільних систем;

граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг, що входять до техніч-
ного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквар-
тирному будинку.

5. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну політику в нафтогазовому комплексі, у двомісячний строк з дня на-
брання чинності цим Законом розробити та затвердити Порядок технічного обслу-
говування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного бу-
динку та види робіт, які є обов’язковими під час технічного обслуговування.

6. Операторам газорозподільних систем у тримісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом поінформувати мешканців газифікованих багатоквартир-
них будинків про необхідність укладення договору на технічне обслуговування вну-
трішньобудинкових систем газопостачання окремо на кожний багатоповерховий 
будинок шляхом розміщення такої інформації у квитанціях на оплату послуг з роз-
поділу природного газу, в електронних особистих кабінетах та у загальнодоступних 
місцях на інформаційних стендах будинків.

З дня набрання чинності цим Законом до дня укладення договорів на технічне 
обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного 
будинку в порядку, передбаченому цим Законом, технічне обслуговування внутріш-
ньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку здійснюється у 
порядку та на умовах, що діяли на день набрання чинності цим Законом.

7. Виконавці комунальних послуг, які уклали договори про надання відповід-
них комунальних послуг до дня набрання чинності цим Законом і стягують із спо-
живачів плату за абонентське обслуговування, внески за встановлення, обслугову-
вання та заміну вузлів комерційного обліку, зобов’язані переглянути їх з урахуван-
ням вимог цього Закону.

8. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування до 31 грудня 
2021 року забезпечити формування земельних ділянок шляхом визначення меж зе-
мельних ділянок державної чи комунальної власності, на яких розташовані багато-
квартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові тери-
торії, за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
проектами землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
3 грудня 2020 року 
№ 1060-IX

Токмацький районний суд Запорізької області, що розташований за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, викли-
кає Марфіча Михайла Михайловича як обвинуваченого у судове засідання 
в кримінальному провадженні № 1-кп/328/24/21 (справа № 461/3087/17), 
за обвинуваченням Марфіча М.М. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 01.06.2021 
року о  14-30 годині. З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання справи. 

Суддя Новікова Н.В.

ВІДОМОСТІ
про народного депутата України,  

обраного на проміжних виборах народного депутата України  

28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87

Вірастюк Василь Ярославович, 1974 року народження, осві-

та вища, фізична особа — підприємець, проживає в місті Києві, 

безпартійний, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА  

НАРОДУ», обраний в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Втрачене посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської ка-
тастрофи, серії «Д» № 384947 від 16.06.2009 року, видане Київською 
облдерж адміністрацією на ім’я Мельніченко Василь Васильович, 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення громадянина, потерпілого від Чорнобильської ка-

тастрофи категорії 3 серії Б №011144 від 20.07.93 року, видане Київською 
облдержадміністрацією на ім’я Мельніченко Василь Васильович, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності за №6-1308 від 18.08.2009 року 
на одну другу частку квартири за адресою: м. Харків, вул. Бучми, буд.18А, 
кв.80, видане на Літвінову Наталію Василівну, 
вважати недійсним. 

✧ ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 491 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 19 березня 1997 р. № 252
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252 «Про По-

рядок обслуговування громадян залізничним транспортом» (Офіційний вісник України, 
1997 р., число 12, с. 167; 2002 р., № 37, ст. 1736; 2007 р., № 87, ст. 3196; 2013 р., № 22, ст. 
741; 2020 р., № 16, ст. 623) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 19 травня 2021 р. № 491

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252
1. У вступній частині постанови цифру «22» замінити цифрою «20».
2. У Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженому 

зазначеною постановою:
1) у пункті 1 слова «підприємств, установ і організацій» замінити словами 

«суб’єктів господарювання»;
2) у пункті 2 слова «Про підприємства в Україні»,» виключити;
3) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Суб’єкт господарювання, що здійснює перевезення пасажирів, багажу та ванта-

жобагажу (далі — перевізник), повинен мати:
рухомий склад (вагони пасажирські, локомотиви, мотовагонний рухомий склад, 

дизель-поїзди, автомотриси тощо);
технічні засоби для:
- продажу проїзних/перевізних документів;
- прийому та видачі багажу, вантажобагажу у вагон та з вагона;
- завантаження та розвантаження багажних вагонів, вагонів для перевезення ав-

томобілів;
спеціальне обладнання для забезпечення посадки та висадки осіб з інвалідністю;
приміщення для прийому, видачі та зберігання багажу, вантажобагажу.»;
4) доповнити Порядок пунктами 51 і 52 такого змісту:
«51. Суб’єкт господарювання, що надає послуги, пов’язані з обслуговуванням паса-

жирів (далі — надавач послуг), повинен мати:
зали очікування, обладнані згідно з установленими нормами;
камери схову для зберігання ручної поклажі;
службові приміщення;
кімнати для тривалого відпочинку пасажирів;
спеціальне обладнання для безперешкодного користування послугами залізнично-

го транспорту особами з інвалідністю, які користуються технічними та іншими засоба-
ми реабілітації, та пасажирами з дітьми;

інші приміщення та обладнання, необхідні для надання послуг, пов’язаних з обслу-
говуванням пасажирів;

технічні засоби для продажу проїзних/перевізних документів.
52. На вузлових станціях перевізники та надавачі послуг повинні мати у випадках, 

передбачених Правилами, кімнати для тривалого відпочинку пасажирів, кімнати ма-
тері та дитини.»;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Суб’єкти господарювання, визначені в пунктах 5 та 51 цього Порядку, пови-

нні забезпечити:
дотримання вимог охорони праці та збереження навколишнього природного сере-

довища;
роботу квиткових кас на вокзалах за встановленим режимом роботи;
продаж на вимогу громадян проїзних документів на поїзди, в яких є вільні місця, до 

будь-якої станції призначення, де поїзд зупиняється;
переоформлення проїзного документа на поїзд, який відходить раніше зазначено-

го у проїзному документі;
поновлення проїзних документів у разі прибуття поїзда до пункту пересадки паса-

жира із запізненням;
відновлення дійсності проїзного документа, крім плацкарти, у разі запізнення паса-

жира на поїзд у випадках, передбачених Правилами;
надання користувачам безоплатно інформації про розклад руху поїздів, вартість 

проїзду, перевезення багажу, вантажобагажу, перелік та вартість послуг, наявність 
вільних місць у поїздах;

повне або часткове повернення платежів у разі відмови від поїздки на умовах, уста-
новлених Правилами;

продаж абонементних квитків (повних, пільгових, дитячих, студентських та квитків 
вихідного дня) на поїзди приміського сполучення;

здійснення контролю за використанням засобів залізничного транспорту і дотри-
манням цього Порядку та Правил;

надання пільг особам, які мають на це право згідно із законодавством;
заміну проїзних документів чи повне повернення їх вартості у разі виявлення будь-

яких неточностей в оформленні з вини суб’єкта господарювання.»;
6) доповнити Порядок пунктами 61, 62 і 63 такого змісту:
«61. Перевізник повинен забезпечити:
прийом багажу для перевезення до будь-якої станції, де здійснюється прийман-

ня та видача багажу;
оголошення зупинок та правил проїзду через радіооповіщувальну мережу примісь-

кого поїзда;
відповідність рухомого складу вимогам законодавства та нормативних докумен-

тів щодо його експлуатації;
перевезення до місця роботи та з місця роботи працівників робочих змін, які про-

живають у приміській зоні, а працюють у мм. Києві, Сімферополі, Севастополі, об-
ласних центрах та містах обласного значення. Приміська зона для залізничних пере-
везень встановлюється АТ «Укрзалізниця» (регіональними філіями/філіями) за по-
годженням з обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністра-
ціями;

забезпечення безпеки руху, збереження багажу та вантажобагажу у сховищах та 
під час перевезення;

дотримання санітарно-гігієнічних норм у рухомому складі;
повне або часткове повернення платежів у разі відмови від перевезення багажу на 

умовах, установлених Правилами;
видачу пасажирам за окрему плату, що справляється згідно з пунктом 63 цього По-

рядку, постільних речей в усіх вагонах пасажирських та швидких поїздів (крім загаль-
них вагонів) та вагонів з місцями для сидіння 3-го, 2-го та 1-го класу);

інформування пасажирів під час здійснення поїздки щодо послуг, які надаються 
у поїзді (вагоні), зупинок за маршрутом прямування поїзда (вагона), щодо запізнень 
поїзда;

можливість перевезення організованих груп пасажирів;
можливість пасажирам робити зупинки та відновлювати поїздку, змінювати марш-

рут та умови проїзду на шляху прямування;
можливість перевідправлення багажу за заявою пасажира;
можливість перевезення ручної поклажі пасажирів згідно з установленими нор-

мами;
безпеку пасажирів у користуванні залізничним транспортом;
забезпечення пасажирів під час поїздки питною водою;
обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті.
62. Надавач послуг повинен забезпечити:
відповідність будівель, виробничих приміщень та приміщень, призначених для об-

слуговування пасажирів вимогам законодавства та нормативних документів щодо їх 
експлуатації;

роботу об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів, за встановленим режи-
мом роботи;

своєчасне доведення до відома пасажирів та зустрічаючих громадян інформації 
про запізнення, основні пункти пересадки, зміну колії прибуття чи відправлення поїз-
да та розташування вагонів у ньому;

надання пасажирам приміщень для очікування поїзда згідно з установленими нор-
мами;

оголошення правил проїзду;
схоронність ручної поклажі пасажирів у камерах схову;
у разі потреби надання безкоштовної допомоги пасажирам з інвалідністю та іншим 

пасажирам з числа маломобільних груп населення для безперешкодного доступу до 
інфраструктури (у разі переміщення територією станції, вокзалу, до/з пасажирських 
платформ, рухомого складу);

умови та порядок надання допомоги пасажирам з інвалідністю та іншим пасажи-
рам з числа маломобільних груп населення;

роботу квиткових кас та інших об’єктів обслуговування пасажирів на вокзалах за 
встановленим режимом роботи.

63. Перевізники та надавачі послуг визначають норми якості надання послуг з пере-
везення пасажирів та обслуговування пасажирів на вокзалах.

Перевізники та надавачі послуг забезпечують впровадження системи управління 
якістю послуг.

Основні стандарти якості послуг повинні включати положення про:
продаж квитків та надання інформації про порядок, умови перевезення та надан-

ня послуг;
забезпечення виконання графіка руху;
своєчасність надання послуг і загальні принципи дій у разі виявлення порушень 

під час надання послуг;
порядок та умови надання допомоги пасажиру в разі запізнення поїзда з вини пе-

ревізника;
дотримання санітарно-гігієнічних та технічних норм на вокзалах та поїздах;
вивчення рівня задоволеності пасажирів;
порядок та умови обробки скарг, надання компенсацій та відшкодування збитків у 

разі недотримання норм якості надання послуг;
безкоштовну допомогу;
доступ для осіб з інвалідністю та осіб з  числа маломобільних груп населення до 

вокзалів, платформ, рухомого складу поїздів та іншого обладнання, призначеного для 
обслуговування пасажирів;

необхідну допомогу на вокзалах та у поїзді, в тому числі пов’язану з посадкою та/
чи виходом в/з поїзд/у;

умови та порядок надання допомоги пасажирам — особам з інвалідністю та паса-
жирам із числа маломобільних груп населення.

Перевізник та надавач послуг щороку оприлюднюють на власних веб-сайтах звіти 
стосовно дотримання норм якості надання послуг, які, зокрема, включають інформа-
цію про кількість і види отриманих звернень, строк надання відповіді і заходи, вжи-
ті для поліпшення ситуації.»;

7) у пункті 14:
абзац перший викласти в такій редакції:
«14. У всіх випадках повернення проїзних документів, крім випадків, які сталися з 

вини суб’єкта господарювання, який допустив порушення умов перевезення, у випад-
ках, визначених Правилами, пасажир вносить плату за послуги. Кошти, сплачені за 
послуги, пов’язані з резервуванням місць і продажем проїзних документів, не повер-
таються, за винятком випадків, коли повернення проїзних документів сталося з вини 
суб’єкта господарювання.»;

в абзаці другому слова «АТ «Укрзалізниця» замінити словами «суб’єкта господа-
рювання»;

8) у третьому реченні абзацу першого пункту 15 слова «встановлює АТ «Укрзаліз-
ниця» замінити словами «встановлюють суб’єкти господарювання»;

9) у пункті 16:
абзац другий після слів «суб’єктами господарювання» доповнити словами «, які 

надають послуги з продажу проїзних документів,»;
абзац четвертий після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами «, який 

надає послуги з продажу проїзних документів,»;
10) у пунктах 17 та 35 слова «суб’єкт господарювання» у всіх відмінках замінити 

словами «надавач послуг» у відповідному відмінку;
11) у пункті 34 слова «Суб’єкти господарювання» замінити словом «Надавачі по-

слуг»;
12) в абзаці другому пункту 40 слова «суб’єкт господарювання» замінити словом 

«перевізник»;
13) у пунктах 45, 65, 76 слова «АТ «Укрзалізниця» замінити словом «Перевізник»;
14) пункт 50 викласти в такій редакції:
«50. У приміщеннях вокзалів, на станціях пасажирам повинна надаватися всіма до-

ступними засобами інформація, у тому числі візуальна, щодо:
розкладу руху пасажирських поїздів, вартості проїзду та перевезення багажу і ван-

тажобагажу від станції відправлення до станцій, потік пасажирів до яких є найбільшим;
правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу;
графіка роботи і спеціалізації квиткових, багажних кас, камер схову, багажних, 

вантажобагажних сховищ, зберігання ручної поклажі;
послуг, які надаються на вокзалі (станції), та їх вартості;
розміщення вокзальних приміщень;
місця знаходження книги скарг, заяв та пропозицій, місця та годин прийому паса-

жирів посадовими особами вокзалу;
адреси та номерів телефонів надавача послуг, центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержан-
ням законодавства про захист прав споживачів, та виконавчого органу сільської, се-
лищної міської ради;

правил користування послугами залізничного транспорту, у тому числі для паса-
жирів з велосипедами.

Особам з інвалідністю, які користуються технічним та іншим засобом реабілітації, 
повинна надаватися інформація щодо порядку отримання допомоги під час користу-
вання послугами залізничного транспорту для таких осіб.»;

15) перше і друге речення пункту 72 викласти в такій редакції:
«На кожній станції та в пасажирському поїзді ведеться книга скарг, заяв та пропо-

зицій, аркуші якої повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою (в 
разі наявності) відповідного суб’єкта господарювання. На вокзалах, де обслуговуван-
ня пасажирів здійснюється в різних приміщеннях, розташованих на великих відста-
нях, таких книг повинно бути кілька.»;

16) пункт 75 викласти в такій редакції:
«75. Пасажири та інші користувачі послуг несуть відповідальність перед суб’єктами 

господарювання за пошкодження рухомого складу, обладнання вагонів, майна нада-
вача послуг, пасажирів та інших осіб, а також за невиконання пункту 42 цього Поряд-
ку згідно із законом, крім випадків, коли пасажир або інший користувач послуг дове-
де, що пошкодження були спричинені обставинами, яких він не міг уникнути, і наслід-
ків, яких він не міг передбачити.».

ЦВК ПОВІДОМЛЯЄ
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 19 травня 2021 р. № 492 

Київ

Про внесення змін до Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених  постановою Ра-
ди Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470  (ЗП УРСР, 1984 р., № 
12, ст. 80; Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3107; 2017 р., № 22, ст. 605; 
2018 р., № 35, ст. 1231; 2019 р., № 24, ст. 845, № 25, ст. 880, № 45, ст. 1557), зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 492

ЗМІНИ, 
що вносяться до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР
1. Підпункт 8 пункту 13 викласти в такій редакції:
«8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до 

пунктів 19—21 частини першої статті 6 та осіб з інвалідністю внаслідок війни, визна-
чених у пунктах 10—14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також членів сі-
мей загиблих, визначених абзацами четвертим — восьмим, чотирнадцятим, шістнад-
цятим — двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту».».

2. Абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції:
«Громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсації (у то-

му числі всі особи, включені у розрахунок грошової компенсації) відповідно до поста-
нов Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2016 р., № 83, ст. 2742); від 28 березня 2018 р. № 214 (Офіційний вісник України, 
2018 р., № 29, ст. 1029); від 18 квітня 2018 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2018 
р., № 35, ст. 1231); від 20 лютого 2019 р. № 206 (Офіційний вісник України, 2019 р., 
№ 24, ст. 845), не беруться на квартирний облік протягом п’яти років з моменту за-
безпечення таким житлом.».

3. У пункті 18:
1) абзац  сьомий після слів і цифр «(Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 

2068; 2017 р., № 86, ст. 2614)» доповнити словами і цифрами «, — у разі відсутності 
у посвідченні учасника бойових дій посилання на пункти 19 і 20 частини першої стат-
ті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від-
повідно до яких установлено статус, та крім осіб, статус учасника бойових дій яким 
встановлено відповідно до пункту 21 частини першої статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) в абзаці восьмому слова «особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідніс-
тю внаслідок війни» замінити словами  «учасника бойових дій, особи з інвалідністю 
внаслідок війни та особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«За наявності електронної інформаційної взаємодії суб’єктів, на яких покладено 

функції ведення квартирного обліку та розподілу жилої площі, з іншими державни-
ми органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або 
організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для реалізації гро-
мадянами, які потребують поліпшення житлових умов, прав на житло, така інформа-
ція громадянами не подається.

За технічної можливості громадяни можуть подавати електронні 
копії відповідних документів з використанням Єдиного державного 
веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».».
4. Підпункт 7 пункту 26 викласти в такій редакції:
«7) одержання від органів державної влади або органів місцевого самоврядуван-

ня грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення в установ-
леному порядку.».

5. У пункті 31:
1) абзац перший після слова «першочергового» доповнити словами «і позачер-

гового»;
2) доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:
«3) зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної  особи, зазна-

ченої у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, шляхом переїзду до іншої адміністративно-
територіальної одиниці.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 489 
Київ

Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України 

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 489

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У тексті Положення про моніторинг земель, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 (ЗП України, 1994 р.,  
№ 1, ст. 5; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2397, № 90, ст. 3000), слово 
«Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

2. У примітці до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278 (Офіційний вісник 
України, 1997 р., число 14, с. 18; 2012 р., № 7, ст. 249; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово 
«Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

3. У Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальни-
ми цінностями державного резерву, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 жовтня 1997 р. № 1129 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 
60; 2003 р., № 32, ст. 1704; 2012 р., № 52, ст. 2084):

1) пункт 181 після слова «МЗС» доповнити словами «і Мінагрополітики»;
2) абзац перший пункту 191 після слова «Мінфіном» доповнити словами «і Міна-

грополітики».
4. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затверджено-

го постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний 
вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» 
замінити словом «Мінагрополітики».

5. У тексті Положення про порядок надходження, зберігання, використання та об-
ліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 (Офіційний ві-
сник України, 1999 р., № 30, ст. 1528; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» 
замінити словом «Мінагрополітики».

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 177 «Про врегу-
лювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі рефор-
мування аграрного сектору економіки» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 9, ст. 
356; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у пункті 3 постанови слова «Міністерству аграрної політики» замінити словами 
«Міністерству аграрної політики та продовольства»;

2) у пункті 9 Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних сіль-
ськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення і абзаці першо-
му пункту 2 Типового положення про комісію з організації вирішення майнових пи-
тань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки, затвер-
джених зазначеною постановою, слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагро-
політики».

7. У пунктах 20 і 21 Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сор-
ти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 
р. № 1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти 
рослин» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1592; 2007 р., № 72, ст. 2707; 
2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

8. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, від-
повідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжна-
родних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 
вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у 
діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2021 р., 
№ 9, ст. 406), у графі «Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи»:

1) у пункті 1 у позиціях «Група експертів ООН з географічних назв», «Комітет з 
житлового господарства та землекористування» слово «Мінекономіки» замінити 
словом «Мінагрополітики»;

2) у пункті 3 у позиціях «Європейська і середземноморська організація захисту 
рослин (ЄОЗР)», «Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння», «Міжнарод-
на організація виноградарства та виноробства», «Міжнародна організація з цукру 
(МОЦ)», «Міжнародна рада по зерну (МРЗ)», «Міжнародний союз з охорони нових 
сортів рослин» слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики»;

3) у пункті 4 позицію «Конференція Сторін Рамкової конвенції про охорону та ста-
лий розвиток Карпат» після слова «ДАРТ» доповнити словом «Мін агрополітики».

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510 «Про затвер-
дження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та прода-
жу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна» (Офіційний 
вісник України, 2003 р., № 16, ст. 706; 2015 р., № 82, ст. 2715; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у пункті 6 постанови слова «Міністра аграрної політики» замінити словами «Мі-
ністра аграрної політики та продовольства»;

2) у пункті 25 Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх переда-
чі та продажу зерновим складам, затвердженого зазначеною постановою, слово «Мі-
некономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

10. У пункті 6 Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-
економічного, протиерозійного та інших видів районування земель, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 681 (Офіційний ві-
сник України, 2004 р., № 21, ст. 1429; 2018 р., № 22, ст. 727; 2019 р., № 90, ст. 3000; 
2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432), слово «Мінекономіки» замінити словом «Міна-
грополітики».

11. В абзаці шостому пункту 3 Порядку визнання Державною службою з питань 
геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що 
проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1303 (Офіційний вісник України, 
2004 р., № 40, ст. 2629; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Міне-
кономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1569 «Про 
забезпечення реалізації деяких положень Закону України «Про зерно та ринок зерна 
в Україні» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3053; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у пункті 2 постанови слова «Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства» замінити словами «Міністерством аграрної політики та про-
довольства»;

2) у пункті 3 і абзаці першому пункту 4 Порядку ведення реєстру складських доку-
ментів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, затвердженого зазначеною по-
становою, слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

13. В абзаці першому підпункту 3 пункту 2 Порядку збирання, використання, по-
ширення інформації про опустелювання та деградацію земель, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 998 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2006 р., № 29, ст. 2096; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мін економіки» заміни-
ти словом «Мінагрополітики».

14. В абзаці першому пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., 
№ 53, ст. 2164; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» замінити словом «Мі-
нагрополітики».

15. У тексті Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організа-
ції статусу саморегулівної організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 листопада 2009 р. № 1221 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 89, 
ст. 3013; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагро-
політики».

16. У Порядку проведення конкурсу з визначення державного агента із забезпе-
чення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними дого-
ворами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 
99 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 441; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) абзац третій пункту 1 після слова «представники» доповнити словом «Міна-
грополітики,»;

2) у тексті Порядку, крім абзацу третього пункту 1, слово «Мінекономіки» заміни-
ти словом «Мінагрополітики».

17. У Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогос-
подарської продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 
лютого 2010 р. № 141 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 542; 2019 р., № 
90, ст. 3000):

1) у тексті Порядку слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики»;
2) у додатку до Порядку слова «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-

ського господарства України» замінити словами «Міністерство аграрної політики та 
продовольства України», а слова «Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства» — словами «Міністр аграрної політики та продовольства».

18. У підпункті 3 пункту 11 Положення про містобудівний кадастр, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний ві-
сник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» 
замінити словом «Мінагрополітики».

19. У другому реченні пункту 5 Методики нормативної грошової оцінки земель не-
сільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3538; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономі-
ки» замінити словом «Мінагрополітики».

20. У Порядку ввезення підприємствами вітчизняного машинобудування для агро-
промислового комплексу матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних ви-
робів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комп-
лексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. 
№ 459 «Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/
або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для 
агропромислового комплексу» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1574; 
2019 р., № 90, ст. 3000):

1) в абзаці п’ятому пункту 3 і пункті 4 слово «Мінекономіки» замінити словом «Мі-
нагрополітики»;

2) в абзаці другому пункту 5 після слова «Мінекономіки» доповнити словами «та 
Мінагрополітики».

21. У тексті Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним када-
стром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 (Офіційний вісник України, 
2013 р., № 53, ст. 1934; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 21, ст. 787), слово «Міне-
кономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

22. В абзаці другому пункту 4 Порядку визнання статусу саморегулівної організа-
ції у сфері землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
5 червня 2013 р. № 398 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 43, ст. 1541; 2019 р.,  
№ 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» замінити словом «Мін агрополітики».

23. У пункті 5 і абзаці першому пункту 6 Порядку ведення Реєстру аграрних роз-
писок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р.  
№ 665 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 73, ст. 2675; 2019 р., № 90, ст. 3000), 
слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

24. У Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 «Деякі питання реалізації 
частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографіч-
ну діяльність» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 70, ст. 2571; 2017 р., № 92, ст. 
2788; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у другому реченні пункту 17 слово «Мінекономіки» замінити словом «Міна-
грополітики»;

2) у пункті 20 слова «Мінекономіки у взаємодії з метрологічною службою Зброй-
них Сил» замінити словами «метрологічною службою Мінагрополітики у взаємодії з 
метрологічною службою Збройних Сил»;

3) у пункті 44 слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».
25. У тексті Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картогра-

фування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. 
№ 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 71, ст. 2615; 2017 р., № 22, ст. 615; 2019 
р., № 28, ст. 998, № 90, ст. 3000; 2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432), слово «Мінеко-
номіки» замінити словом «Мінагрополітики».

26. У пункті 11 додатка до Порядку організації роботи підкомітетів Комітету асоці-
ації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діа-
логів Україна — ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лип-
ня 2015 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351; 2016 р., № 24, ст. 
942; 2019 р., № 90, ст. 3000), у графі «Міністерство, відповідальне за організацію ро-
боти групи, та її керівник» слова

«Мінекономіки
керівник робочої групи — заступник Міністра розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства — Торговий представник»

замінити словами
«Мінагрополітики
керівник робочої групи — заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства».

27. У тексті Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспек-
торів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 
р. № 881 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3159; 2019 р., № 90, ст. 3000), 
слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

28. У тексті Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадни-
цтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 

882 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3160; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово 
«Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

29. У тексті Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 916 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 99, ст. 3226; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» замі-
нити словом «Мінагрополітики».

30. У тексті Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний ма-
теріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 
979 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 14; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мі-
некономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1031 «Про затвер-
дження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва ау-
дитора із сертифікації (агронома-інспектора)» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, 
ст. 136; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у тексті Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудито-
ра із сертифікації (агронома-інспектора), затвердженого зазначеною постановою, сло-
во «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики»;

2) у формі свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), затвердженій 
зазначеною постановою, слова «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства України» в усіх відмінках замінити словами «Міністерство аграрної по-
літики та продовольства України» у відповідному відмінку.

32. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 «Про затвер-
дження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насін-
ня та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матері-
ал» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 560; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., 
№ 99, ст. 3217):

1) у тексті Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів 
на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого зазначеною постановою, слово 
«Мін економіки» замінити словом «Мінагрополітики»;

2) у додатках 1 і 2 до Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово «Мін-
економіки» замінити словом «Мінагрополітики»;

3) у формах сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затверджених зазна-
ченою постановою, слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

33. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 92, ст. 2788; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» замінити сло-
вом «Мінагрополітики».

34. У тексті Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 755 (Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 76, ст. 2534; 2019 р., № 90, ст. 3000), та додатка до нього слово «Мі-
некономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

35. У тексті Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських ком-
понентів об’єкта заявки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 
вересня 2018 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 76, ст. 2535; 2019 р., № 90, 
ст. 3000), слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

36. У тексті Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 757 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2018 р., № 76, ст. 2536; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» замінити 
словом «Мінагрополітики».

37. У Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширен-
ня в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 
р. № 774 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 78, ст. 2597; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у тексті Порядку слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики»;
2) у додатку до Порядку слова «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-

ського господарства України» і «Мінекономіки» замінити відповідно словами «Мініс-
терство аграрної політики та продовольства» і «Мінагрополітики».

38. В абзаці другому пункту 3 і абзаці сьомому пункту 4 Порядку проведення пере-
вірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивно-
го матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів держав-
ним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2019 р. № 383 (Офіційний 
вісник України, 2019 р., № 39, ст. 1369, № 90, ст. 3000), слово «Мінекономіки» заміни-
ти словом «Мінагрополітики».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 496 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 переліку центральних 
органів виконавчої влади, інших державних органів, 

відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають 
із членства України в міжнародних організаціях

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із 
членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних ор-
ганів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» 
(Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2018 р., № 
80, ст. 2681; 2020 р., № 76, ст. 2432), замінивши у графі «Центральні органи виконав-
чої влади, інші державні органи» у позиції «Міжнародне агентство з відновлюваних 
джерел енергії (IRENA)» слово «Міндовкілля» словом «Міненерго».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 503 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 503

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України від 10 бе-
резня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприєм-
ствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 від-
сотків акцій (часток) належать державі» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, 
ст. 686, № 97, ст. 2972;  2020 р., № 101, ст. 3300) цифри і слово «30 квітня» замінити 
цифрами і словом «31 травня».

2. В абзаці п’ятому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 берез-
ня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності» (Офі-
ційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687, № 97, ст. 2972; 2019 р., № 47, ст. 1600) 
цифри і слова «30 квітня 2020 р.» замінити цифрами і словами «31 травня 2021 р.».

3. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 «Про 
затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів 
наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у ста-
тутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (Офіцій-
ний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246) пунктом 3 такого змісту:

«3. Установити, що до 30 квітня 2022 р. максимально допустимий розмір базової 
річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради акціонерного товариства «На-
ціональна акціонерна компанія «Нафтогаз України» становить 6 328 000 гривень.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 травня 2021 р. № 504 
Київ

Про перейменування Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-

дарства України на Міністерство економіки України.
2. Міністерству економіки у місячний строк подати в установленому порядку на 

розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства 
змін, що випливають із цієї постанови.

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

ПОСТАНОВА 
від 19 травня 2021 р. № 505 

Київ

Деякі питання призначення житлових субсидій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що:
1) розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподар-

ствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020—2021 років, проводиться 
без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;
була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень (бу-

динків); індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо пере-
міщені особи);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщен-
ні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

Рішення про призначення житлових субсидій домогосподарствам без звернень громадян при-
ймається на підставі інформації Міністерства фінансів за результатами проведеної верифікації да-
них щодо одержувачів житлових субсидій у квітні 2021 р. на відповідність вимогам підпунктів 1, 2, 
4, 8—10 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надан-
ня населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (ЗП України, 1996 р.,  
№ 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390);

2) заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, 
які звернулися за призначенням житлової субсидії, подані за формами, затвердженими наказом 
Міністерства соціальної політики від 2 травня 2018 р.  № 604, — в редакції наказу Міністерства со-
ціальної політики від 17 травня 2021 р. № 242, залишаються дійсними.

3. Національній соціальній сервісній службі, обласним, Київській міській державним адмі-
ністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити оновлення до 1 вересня 
2021 р. в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій інформації про склад за-
реєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб для призначення житлової субсидії на на-
ступний період, а також проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення що-
до зміни порядку призначення житлових субсидій.

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого само-
врядування забезпечити інформування громадян, які отримували житлову субсидію в опалюваль-
ному сезоні 2020—2021 років і яким її призначення на наступний період проводиться без звер-
нення, про необхідність повідомлення до 1 вересня 2021 р. органам соціального захисту населен-
ня про наявність умов, за яких житлова субсидія не призначається, що визначені у пункті 14 По-
ложення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 травня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 505
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Ка-

бінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапле-
ного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161, № 37, ст. 1208, 
№ 89, ст. 2888; 2021 р., № 1, ст. 45, № 4, ст. 212), — із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420):

1) в абзаці першому пункту 3:
у першому реченні слова «та витрати на комунальні послуги» замінити словами «, витрати на 

комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побуто-
вого палива»;

у другому реченні слова «до закінчення періоду, на який призначено житлову субсидію» замі-
нити словами «протягом трьох місяців після смерті одержувача»;

2) у першому реченні абзацу другого пункту 9 слова «за формою, встановленою Мінсоцполіти-
ки (далі — заява),» замінити словами і цифрою «за формою згідно з додатком 1 (далі — заява)»;

3) в абзаці сьомому пункту 11 слова «за формою, встановленою Мінсоцполітики» замінити 
словами і цифрою «за формою згідно з додатком 2»;

4) у пункті 14:
у підпункті 3:
в абзаці дев’ятому слова «первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закла-

ду охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в 
якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі — складні життєві обставини);» заміни-
ти словами «, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки вста-
новленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної до-
помоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі — складні життє-
ві обставини).»;

після абзацу дев’ятого доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
«Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим — п’ятим цього підпункту, та-

кож призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової суб-
сидії:». 

У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і 
дванадцятим;

в абзаці дванадцятому слова «протягом двох місяців підряд» замінити словами «протягом 
кварталу, що передує кварталу»;

у підпункті 8 слова «крім житла, яке розташоване» замінити словами «крім житла, яке нале-
жить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості,»;

у підпункті 9 слова і цифри «перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб на 1 січня року, в якому призначається житлова субсидія» замінити 
словами і цифрами «перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації»;

5) абзац п’ятий пункту 46 виключити;
6) в абзаці другому пункту 78 слова «шостому — дванадцятому» замінити словами «шосто-

му — одинадцятому»;
7) абзац шостий пункту 90 виключити;
8) в абзаці третьому пункту 100 слова і цифри «із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, 

які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та по-
требують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів 
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на до-
гляд,» виключити;

9) доповнити Положення додатками 1 і 2 такого змісту:
«Додаток 1 

до Положення
_________________________________

(найменування структурного підрозділу
_________________________________
з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА 
про призначення та надання житлової субсидії 

Я, ____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб — фактичне) місце проживан-
ня (підкреслити потрібне) ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

контактний номер мобільного телефону  ___________________________________________, 
паспорт або посвідка на (постійне/тимчасове) проживання: 
серія (за наявності) ________________ № __________________, 
виданий (видана) _______________________________________________________________

________________________________________________________________  __ _______ ____ р., 
(ким і коли (за наявності)

реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________
_________________________________________________________________________________

(крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією
________________________________________________________________________________,

(за наявності) та номером паспорта)
□ прошу призначити житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату внесків за вста-

новлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, оплату 
абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються в багатоквар-
тирних будинках за індивідуальними договорами), а також житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (підкреслити потрібне);

□ прошу призначити житлову субсидію на понаднормову площу житла, оскільки за зазна-
ченою адресою зареєстровані (фактично проживають) лише непрацездатні особи (не дося-
гли повноліття; отримують пенсію за віком, у зв’язку із втратою годувальника; отримують пен-
сію по інвалідності; досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і отримують пенсію за вислугою років; 
отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідніс-
тю; отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію; отримують дер-
жавну соціальну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну допо-
могу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату) (підкреслити потрібне);

прошу кошти житлової субсидії перераховувати:
□ через організацію, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги;
□ на рахунок у банку № _________________________________________________________ 

МФО____________ код ___________ найменування банку _______________________________.
Відомості про внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку 

води та теплової енергії, плату за абонентське обслуговування (для споживачів комунальних по-
слуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами), а також про 
житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, що зареєстровані (фактично прожива-
ють) у житловому приміщенні/будинку (підкреслити потрібне)

Найменування виду послуги,                
внеску тощо

Номер  
особового 

рахунка

Найменування органі-
зації, що надає послуги, 

об’єднання співвласників 
багатоквартирного  
будинку/житлово- 

будівельного кооперативу

Примітки

Житлова послуга — послуга з управ-
ління багатоквартирним будинком, ви-
трати на управління багатоквартирним 
будинком, у якому створено об’єднання 
співвласників багатоквартирного бу-
динку/житлово-будівельний кооператив
Послуга з постачання природного газу
Послуга з розподілу природного газу
Послуга з централізованого  
водопостачання
Послуга з постачання гарячої води
Послуга з централізованого  
водовідведення
Послуга з постачання теплової енергії
Послуга з постачання електричної 
енергії
Послуга з розподілу електричної енергії
Послуга з поводження з побутовими 
відходами (твердими, великогабарит-
ними, ремонтними) 
Послуга з поводження  з побутовими 
відходами (рідкими) або вивезення  
рідких нечистот
Внески за встановлення, обслуговуван-
ня та заміну вузлів комерційного обліку 
теплової енергії
Внески за встановлення, обслуговуван-
ня та заміну вузлів комерційного облі-
ку гарячої води
Внески за встановлення, обслуговуван-
ня та заміну вузлів комерційного облі-
ку питної води
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з централізованого  
водопостачання
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з централізованого  
водовідведення
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з постачання гарячої води
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з постачання  
теплової енергії
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з поводження з побутови-
ми відходами

Я поінформований (поінформована) про інформаційну взаємодію між структурними 
підрозділами з питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, уповноваженими 
банками, які забезпечують банківське обслуговування реалізації механізму надання житло-
вих субсидій у грошовій формі, організацією, яка здійснює виплату і доставку пенсій та гро-
шової допомоги, та організаціями, що надають послуги, об’єднаннями співвласників бага-
токвартирних будинків/житлово-будівельними кооперативами, яка здійснюється відповід-
но до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надан-
ня населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (змі-
на у складі осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/бу-
динку; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг; придбання майна, товарів 
або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень; заборгованість понад три місяці 
за виконавчими провадженням про стягнення аліментів), а також у разі отримання однора-
зового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановле-
ного для працездатних осіб, зобов’язуюся протягом 30 календарних днів письмово повідо-
мити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі виникнення обставин, за яких втрачається право на отримання житлової субси-
дії на понаднормову площу житла (зміна у складі осіб, які зареєстровані (фактично прожи-
вають) у житловому приміщенні/будинку; працевлаштування або виникнення інших джерел 
доходів, окрім зазначених у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призна-
ченням житлової субсидії), зобов’язуюся протягом 30 календарних днів письмово повідо-
мити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі зміни виплатних реквізитів мого банківського рахунка зобов’язуюся протягом 10 
календарних днів письмово повідомити про це структурному підрозділу з питань соціаль-
ного захисту населення.

___ ___________ 20__ р. __________________
(підпис)

Додаток 2 
до Положення

_________________________________
(найменування структурного підрозділу

_________________________________
з питань соціального захисту населення) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості
1. __________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку:
наявність розділених особових рахунків у підприємствах, що надають комунальні послу-
ги так/ні (підкреслити потрібне);
загальна площа  житлового приміщення/будинку/його частини (за наявності розділених 
особових рахунків) ________ кв. метрів; 
опалювана площа  житлового приміщення/будинку/його частини (за наявності розділених 
особових рахунків) ________ кв. метрів;
будинок індивідуальний/багатоквартирний (підкреслити потрібне);кількість поверхів у бу-
динку __________
3. Особливості домогосподарства:
багатодітна сім’я, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу (підкреслити потрібне)
4. Дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їх зареєстроване (для оренда-
рів та внутрішньо переміщених осіб — фактичне) місце проживання (підкреслити потрібне) 
у житловому приміщенні/будинку 

Прізвище,  
ім’я,  

по батькові  
(за наявності)

Сімейний 
стан

Число,  
місяць 

і рік  
народження

Серія  
(за наявності)

та номер  
паспорта або  

посвідки
на постійне/ 
тимчасове  

проживання

Реєстраційний  
номер облікової 
картки платника  

податків або серія 
(за наявності) та но-
мер паспорта (для 
осіб, які мають від-
мітку в паспорті про 
право здійснювати  
платежі за його се-
рією та номером)

Примітки*

Розділ II. Дані про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх 
місця проживання (фактичного місця проживання)

Прізвище, ім’я,
по батькові  

(за наявності)

Сімейний 
зв’язок  

з особою 
із скла-

ду домо-
господар-

ства

Число,  
місяць і рік 
народження

Серія  
(за наявності)

та номер  
паспорта  

або посвідки
на постійне/ 
тимчасове  

проживання

Реєстраційний  
номер облікової 
картки платника 

податків або серія 
 (за наявності)  

та номер паспорта 
(для осіб,  
які мають  

відмітку в паспорті 
про право  

здійснювати  
платежі за  
його серією  
та номером)

Примітки*

Розділ ІII. Дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, а 
також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця про-
живання (фактичного місця проживання), інформація щодо яких відсутня в Державно-
му реєстрі фізичних  осіб — платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державно-
го реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період (у тому 
числі закордонні грошові перекази) з ________ 20__ р. до __________ 20__ р. 

Прізвище, ініціали
Відомості про доходи

вид доходу сума доходу,  
гривень

найменування організації,
у якій отримано дохід

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і 
з року випуску яких минуло менше ніж 15 років (крім мопеда, причепа), що перебувають 
у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів 
сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фак-
тичного місця проживання)

Прізвище, ініціали 
власника

Транспортний 
засіб марки

Державний  
номерний знак

Рік  
випуску 

Автомобілі,  
отримані через 

структурні  
підрозділи  
з питань  

соціального  
захисту населення

Розділ V. Інформація про придбання майна, товарів, цінних паперів, фінансових інстру-
ментів, віртуальних активів, оплату робіт або послуг (крім медичних, освітніх, житлово-
комунальних), проведення платежів за правочинами, якими передбачено набуття майно-
вих прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спад-
щини та дарування), здійснення внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, 
підприємства, організації, про сплату коштів на благодійну діяльність, надання поворот-
ної/безповоротної фінансової допомоги, позики на суму, яка на дату купівлі (оплати, реа-
лізації) перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначен-
ням житлової субсидії

Прізвище,  
ініціали

Вид придбаного 
майна, цінних  

паперів, фінансо-
вих інструментів,  

віртуальних  
активів, товарів, 

оплачених  
робіт/послуг, 
здійснення  

інших  
із зазначених 

платежів

Вартість,  
гривень

Дата придбання
майна, цінних паперів, 

фінансових інстру-
ментів, віртуальних  

активів,  товарів  
оплати робіт/

послуг, здійснення  
інших із зазначених 

платежів

Розділ VІ. Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, 
банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців 
перед зверненням за призначенням житлової субсидії

Прізвище, ініціали  
покупця іноземної  

валюти, банківських 
металів

Різновид  
іноземної  
валюти,  

банківських  
металів

Вартість  
на дату купівлі,  

гривень

Дата  
придбання  
іноземної  

валюти, банківських 
металів

Розділ VІІ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподар-
ства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх міс-
ця проживання (фактичного місця проживання), коштів на депозитних рахунках у розмірі, 
що перевищує 100 тис. гривень

Прізвище, ініціали  
власника

Найменуван-
ня банку, в якому 
відкрито депозит-

ний рахунок

Сума коштів  
на рахунку, гривень

Дата відкриття  
рахунка

Розділ VIII. Дані про суми аліментів, сплачених особами, які входять до складу домогоспо-
дарства, а також членами сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації 
їх місця проживання (фактичного місця проживання), за умови документального підтвер-
дження фактичної сплати з ________ 20__ р. до __________ 20__ р.

Прізвище, ініціали  
платника аліментів

Прізвище, ініціали 
отримувача  
аліментів

Сума, гривень

Відмітка  
про наявність  

заборгованості  
понад три місяці  
за виконавчим  

провадженням про 
стягнення аліментів,

(так/ні)

Розділ IХ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподар-
ства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх міс-
ця проживання (фактичного місця проживання) житлових приміщень (квартири, будинку) 
(крім тих, які перебувають у спільній сумісній або частковій власності)

Прізвище, ініціали  
власника

Вид житлово-
го приміщення 

(квартира,  
будинок)

Адреса фактичного 
розташування

Особлива  
характеристика  

житлового  
приміщення**

_____________________
* Інформація про фактичне проживання особи за адресою домогосподарства, про на-

лежність до непрацездатних осіб (не досягли повноліття; отримують пенсію за віком, у 
зв’язку із втратою годувальника; отримують пенсію по інвалідності; досягли пенсійного 
віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», і отримують пенсію за вислугою років; отримують державну соціаль-
ну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; отримують дер-
жавну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію; отримують державну соці-
альну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну допомогу 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пен-
сійну виплату); про наявність пільгової категорії; про присвоєння особі правового стату-
су зниклої безвісти, про рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, про пе-
ребування особи за кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який врахо-
вуються доходи для призначення житлової субсидії, про причину перебування особи за 
кордоном, про надання особою соціальних послуг, про перебування особи в місцях по-
збавлення/обмеження волі або застосування до неї заходів забезпечення кримінально-
го провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжних заходів у ви-
гляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також про перебування у складних 
життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджуєть-
ся висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого 
зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консульта-
тивної комісії закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної медичної до-
помоги, на підставі довідки закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надан-
ня наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному об-
ліку, встановленого зразка).

** Зазначаються «1», якщо житлове приміщення розташоване в населених пунктах, 
що розташовані на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та у населених пунктах, що розташовані на 
лінії зіткнення; «2» — якщо житлове приміщення непридатне для проживання, що під-
тверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення.

Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних або недостовірних відомостей про 
осіб, які входять до складу домогосподарства, та членів сім’ї осіб із складу домогоспо-
дарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), їх 
доходи, майновий стан і витрати, мені може бути відмовлено у призначенні житлової суб-
сидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перерахо-
вану (виплачену) суму житлової субсидії.

 __ ___________ 20__ р.                                            __________________».
                                                                                                                    (підпис)

2. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) 
для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міні-
стрів України від 22 липня 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної до-
помоги» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981), — із змінами, внесеними по-
становою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420:

1) абзац дев’ятий пункту 4 виключити;
2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
«доходи від розміщення депозитів.».
3. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» виключити.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 12 травня 2021 р. № 411-р 

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади 
першого заступника Голови Українського інституту 

національної пам’яті
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 13 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади першого заступника Голо-
ви Українського інституту національної пам’яті 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. № 411-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади першого 

заступника Голови Українського інституту національної пам’яті
Загальні умови

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

ловою Інституту;
2) виконання обов’язків Голови Інституту в разі його відсутності;
3) реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної 

пам’яті Українського народу;
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 — призна-
чення 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 органу.

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

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

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

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), 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 — 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 визначеннясуб’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, — 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 структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері відновлення та збережен-
ня національної пам’яті Українського народу — не менше 
трьох років

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння  
іноземною мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю 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 пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- 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 відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

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

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання 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. № 412-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття 
посади державного секретаря  
Міністерства інфраструктури

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про держав-
ну службу» оголосити з 13 травня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади 
державного секретаря Міністерства інфраструктури з визначенням умов проведен-
ня конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 412-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря 

Міністерства інфраструктури 
Загальні умови

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

тури та подання їх на розгляд Міністра інфраструктури;
4) представлення Мінінфраструктури як юридичної особи в цивільно-правових 

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

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

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

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

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення 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 органу.

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

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

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

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), 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 у 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,просп. Перемоги, 14.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч Олек-
сандр 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 структурних підрозді-
лів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на 
керівних посадах у сфері автомобільного, залізничного, мор-
ського та річкового транспорту, надання послуг поштового 
зв’язку, авіаційного транспорту та використання повітряно-
го простору України, розвитку, будівництва, реконструкції та 
модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річ-
кового транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-
гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельно-
го мореплавства, з питань безпеки на автомобільному тран-
спорті загального користування, міському електричному, за-
лізничному, морському та річковому транспорті, а також дер-
жавного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному 
транспорті загального користування, міському електрично-
му, залізничному, морському та річковому транспорті (крім 
сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисло-
вості) — не менше трьох років 

3. Володіння 
державною мовою

вільне володіння державною мовою

4. Володіння 
іноземною мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і 
розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю 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 пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- 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 відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати 
плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання 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. № 413-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади 
заступника Голови Державної авіаційної служби  

з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

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 авіаційної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 413-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної авіаційної 

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

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

ником Державіаслужби;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової 

трансформації адміністративних процесів та інформаційної реінтеграції, запрова-
дження цифрових технологій у сфері цивільної авіації та використання повітряно-
го простору України;

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

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

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

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

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

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

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

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

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), 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 у 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 — 28 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, просп. Перемоги, 14.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, 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
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ДОКУМЕНТИ
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері цивільної авіації та вико-
ристання повітряного простору України — не менше трьох 
років

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння  
іноземною мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю 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  
аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи  
переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- 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 відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати 
плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання 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. № 414-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади 
заступника Голови Державної служби  

з питань безпечності харчових продуктів  
та захисту споживачів 

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 служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з ви-
значенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 414-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби  

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Загальні умови

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

вою Держпродспоживслужби;
2) реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпеч- реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпеч-реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпеч-

ності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, 
ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної по-
літики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та 
функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення 
працівників), з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюно-
вих виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, 
ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадни-
цтва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), реєстрації та обліку ма-
шин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законо-
давства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері;

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

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

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

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

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

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

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

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

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), 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 у 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 — 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 ZOOM).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, 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 категорій «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у галузі ветеринарної медицини, 
сферах безпечності та окремих показників якості харчо-
вих продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації 
та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарно-
го та епідемічного благополуччя населення (крім виконан-
ня функцій з реалізації державної політики у сфері епідемі-
ологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці 
та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих 
місць і доз опромінення працівників), з контролю за ціна-
ми, попередження та зменшення вживання тютюнових ви-
робів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метро-
логічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери сво-
єї відповідальності, насінництва та розсадництва (в части-
ні сертифікації насіння і садивного матеріалу), реєстрації та 
обліку машин в агропромисловому комплексі, державного 
контролю за додержанням законодавства про захист прав 
споживачів і реклами в цій сфері — не менше трьох років

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння  
іноземною мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю 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 пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- 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 відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати 
плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання 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. № 415-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади 
першого заступника Голови Державної регуляторної 

служби
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 Державної регуляторної 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. № 415-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державної 

регуляторної служби 
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 

1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених 
Головою ДРС;

2) виконання обов’язків Голови ДРС у разі його відсутності;
3) реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи 
у сфері господарської діяльності;

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 Кабіне-

ту Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників 
державних 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 
стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — 
призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено зако-
ном, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкур-
су на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншо-
го державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з 
правом 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 зайнят-

тя посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку прове-
дення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня2016 р. № 246 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу 
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 ін-
формація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство Укра-

їни;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід ро-

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

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, ви-
значені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомос-
тей 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 

додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служ-
би, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. 
№ 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). 
Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

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

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 28 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 пе-

реможця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з ви-
користанням електронної платформи Cisco Webex).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і 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 структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері господарської діяльності, 
ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності — не менше трьох років

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння і 
ноземною 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 діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та командно-
го результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю 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 пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- 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 відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучен-
ня до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфе-
рі своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати 
плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила 
етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або 
небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання 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
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Арбаджиєва Володимира Івановича, 
04.10.1953 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Будьонного, 13, кв. 57, м. Керч, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 01 червня 2021 року о 09 год. 15 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308, під 
головуванням судді Будзан Л.Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 
20.10.1972 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10, м. Сім-
ферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 01 червня 2021 року о 09 год. 10 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308, під 
головуванням судді Будзан Л.Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Бистрякову Діану Святославівну, 
25.05.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія) 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, 
яке відбудеться 01 червня 2021 року о 09 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб.313, під головуванням судді Казмиренко Л.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімфе-
рополь) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове за-
сідання, яке відбудеться 01 червня 2021 року о 09 
год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308, 
під головуванням судді Будзан Л.Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Єрмакова Івана Федосовича, 01.01.1947 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17, м. Севастополь) 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 01 червня 2021 року о 09 год. 05 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308, 
під головуванням судді Будзан Л.Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 року 
народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Дмитриєва, 4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться 01 червня 
2021 року о 09 год. 20 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.308, 
під головуванням судді Будзан Л.Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорномор-
ський р-н, АР Крим) у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
судове засідання, яке відбудеться 01 червня 2021 ро-
ку о 10 год. 05 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313, 
під головуванням судді Казмиренко Л.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Малишева М.Г., 10.10.1995 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: вул. Куй-
бишева, 13, кв. 81, м. Сімферополь) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 01 
червня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313, 
під головуванням судді Казмиренко Л.B.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Мартинчука Сергія Михайловича, 
17.09.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України, у судове засідання, яке відбу-
деться 01 червня 2021 року о 09 год. 20 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
308, під головуванням судді Будзан Л.Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферо-
поль) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 01 червня 2021 року о 09 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, бул. Хорива, 21, каб. 7, під го-
ловуванням судді Казмиренко Л.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 19.09.1970 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104, м. Сімферополь) 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 01 червня 2021 року о 09 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313, 
під головуванням судді Казмиренко Л.B.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у судове засі-
дання, яке відбудеться 01 червня 2021 о 09 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313, 
під головуванням судді Казмиренко Л.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Фе-
дотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
5 ст. 27, ч. 3 ст.110; ч. 4 ст.27, ч. 1 ст.111; ч. 5 ст.27, ч. 2 
ст.28, ч.2 ст.437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика-
ється Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.110; ч.4 ст.27, ч.1 
ст.111; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 КК України, яке від-
будеться 27 травня 2021 року о 15-45 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб.4, під головуванням суд-
ді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваному Чайці Олександру Вікторовичу, 

29.11.1984 року народження, зареєстрованому за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Вілєсова, буд. 7А, кв. 6, проживаючому в м. Кадіїв-
ка Луганської області, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК 
України, необхідно з’явитись 26, 27, 28 травня 2021 
року з 09:00 по 18:00 год. в кабінет № 303 слідчого 
відділу Управління Служби безпеки України в Терно-
пільській області, до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу УСБУ в Тернопільській області підпол-
ковника юстиції Цимбалюка І.І. за адресою: м. Тер-
нопіль, проспект С. Бандери, 21, тел.: (0352) 52-12-
54, для участі у проведенні слідчих дій, зокрема, до-
питу як підозрюваного, в кримінальному проваджен-
ні № 22020210000000007 від 30.03.2020 за підозрою 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Політило Олені Вікторівні
34400, м. Вараш (м. Кузнєцовськ), Рівненська 

область, мікрорайон Перемоги, 7, кв. 12
Північний апеляційний господарський суд повідо-

мляє Вас про те, що розгляд апеляційної скарги Това-
риства з обмеженою відповідальністю з іноземними 
інвестиціями «Сканія Україна» на рішення Господар-
ського суду Київської області від 21.09.2020 у справі 
№ 918/914/19 відкладено на 26.05.2021 на 11:00 год.; 
засідання відбудеться у приміщенні Північного апе-
ляційного господарського суду за адресою: 04116,  
м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А (зал №1,1 поверх).

Доводимо Вас до відома, що участь третьої особи у 
судовому засіданні не є обов’язковою та нез’явлення 
даного учасника у справі в судове засідання не є пере-
шкодою розгляду апеляційної скарги по суті. 

Суддя Г.П. Коробенко

Товариству з обмеженою відповідальністю 
фірма «Журавлина»

34500, м. Сарни, Сарненський район, Рівненська 
область, вул. Варшавська, 9-А

Північний апеляційний господарський суд повідомляє 
про те, що розгляд апеляційної скарги Товариства з об-
меженою відповідальністю з іноземними інвестиціями 
«Сканія Україна» на рішення Господарського суду Київ-
ської області від 21.09.2020 у справі № 918/914/19 від-
кладено на 26.05.2021 на 11:00 год.; засідання відбудеть-
ся у приміщенні Північного апеляційного господарського 
суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літе-
ра А (зал №1,1 поверх).

Доводимо до відома Товариства з обмеженою відпо-
відальністю фірма «Журавлина», що участь позивача у 
судовому засіданні не є обов’язковою та нез’явлення йо-
го представників в судове засідання не є перешкодою 
розгляду апеляційної скарги по суті. 

Суддя Г.П. Коробенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Ткаченко Сергій Сергійович, 06.06.1991 
р.н., зареєстрований за адресою: вул. Холода, буд. 46, 
кв. 2, м. Часів Яр Бахмутського р-ну Донецької обл., на 
підставі ст.ст. 133, 135, 2975  КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Жи-
томирській області Федоренка С.В. ( м. Житомир, вул. 
Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-279), для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях у кримінальному про-
вадженні № 22017060000000036 від 05.10.2017 як пі-
дозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 14.00 27.05.2021 (для 
отримання письмового повідомлення про підозру, допи-
ту, впізнання та інших процесуальних дій, ознайомлення 
з матеріалами даного кримінального провадження). На-
гадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про не-
можливість з’явлення. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК Укра-
їни. 

П’ята Харківська міська держав-
на нотаріальна контора (відокрем-
лений підрозділ) у зв’язку з відкрит-
тям спадкової справи повідомляє про 
розшук можливих спадкоємців 

ЧИРКУНОВА  
ВОЛОДИМИРА ГЕННАДІЙОВИЧА,  

26 червня 1945 року народження, 
який помер 24 березня 2018 р. За-
цікавлених осіб просимо у місяч-
ний строк від публікації звертатися 
до нотаріальної контори за адресою:  
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26. 

Запрошуються до видачі свідоцтва 
про право на спадщину за законом та 
за заповітом спадкоємці померлої 28 
березня 2012 року 

МОРОЗОВОЇ  
ГАЛИНИ ФЕДОРІВНИ,  

21 червня 1952 року народження. 
Звертатися в місячний термін з дня 

опублікування оголошення до Дер-
жавної нотаріальної контори за адре-
сою: Харківська область, місто Любо-
тин, вулиця Слобожанська, будинок 
24/1, 62433.

Четверта Харківська міська дер-
жавна нотаріальна контора повідо-
мляє про те, що після смерті 

ПАРХОМЕНКО  
ВАЛЕРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ,  

28 лютого 1929 року народження, 
яка померла 23 квітня 2020 року, від-
крилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформ-
лювати спадщину, запрошують-
ся до відокремленого підрозділу 4-ї 
ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. 
Василя Мельникова, 2.

В провадженні Солом’янського ра-

йонного суду м. Києва перебуває ци-

вільна справа за позовом Батриної 

Людмили Миколаївни до Дідик Олек-

сандра Івановича.

В судове засідання у вказаній спра-

ві, яке відбудеться 23 червня 2021 

року о 12-00 год., в приміщенні 

Солом’янського районного суду м. Ки-

єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шуто-

ва, 1, каб.9, під головуванням судді Зу-

євич Л.Л. викликається відповідач Ді-

дик Олександр Іванович.

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

(код за ЄДРПОУ 00131713), емітент об-

лігацій, повідомляє, що згідно з інфор-

мацією про випуск облігацій, зареєстро-

ваною в НКЦПФР 23 червня 2017 р. (ре-

єстраційне свідоцтво №26/2/2017), при-

йнято рішення про встановлення розмі-

ру відсоткової ставки за облігаціями се-

рії В по сорок шостій – п’ятдесят п’ятій 

відсотковій виплаті на рівні 15,0 % річ-

них.

Приватний нотаріус Харківського місь-
кого нотаріального округу Кєсян К.С. по-
відомляє, що після смерті 06 лютого 2020 
року 

гр. МІНОЧКІНА  
ДЕНИСА ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  

06 серпня 1977 року народження, 
який постійно мешкав: м. Харків, пров. 
Болгарський, б. 3, кв. 2, відкрито спад-
кову справу. Спадкоємцям прохання 
звернутися протягом 10 днів від опублі-
кування оголошення до приватного но-
таріуса Кєсян К.С. за адресою: м. Харків,  
площа Конституції, 1, оф. 43-08, тел. 
(057)720-95-35.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Воронін Павло Сергі-

йович, 03.03.1987 року народження, від-
повідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідан-
ня, що відбудеться 01.06.2021 року о 14 
годині 30 хвилин в залі судових засідань 
№ 233 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений. 

Суддя С. М. Кічмаренко

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)!

З 01 червня 2021 року змінюються 

окремі тарифи на послугу доступу до 

Інтернет для існуючих абонентів — фі-

зичних осіб та окремі тарифи телефонії 

для юридичних осіб.

Детальна інформація — 

в Особистому кабінеті абонента.

Берещанському Ю.В.
провулок Красноармійський, 4,
кв. 26, м. Ялта, АР Крим, 98600.

Київський апеляційний суд повідомляє, 
що розгляд кримінального провадження 
за апеляційною скаргою захисника обви-
нуваченого Берещанського Юрія Віталійо-
вича — адвоката Ляшенка Ігоря Ігоровича 
на вирок Святошинського районного суду  
м. Києва від 27 січня 2020 року відносно Бе-
рещанського Юрія Віталійовича, призначе-
ний на 14 год. 00 хв. 02 червня 2021 року.

Апеляційний розгляд відбудеться у від-
критому судовому засіданні в приміщенні 
Київського апеляційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя В.О. Габрієль
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — 
Банк) повідомляє про внесення 

до Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахун-
ково–касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб 
в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені 
для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформа
ційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в га
зеті «Урядовий кур’єр» № 105 від  09.06.2017 р., з усіма наступни
ми змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. Доповнити розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРА-
ВИЛАХ:» Правил терміном «сервіс Dreams» наступного значення:

««сервіс Dreams» — програмне забезпечення, поєднане з систе
мою UKRSIB online та реалізоване у якості окремого меню в персо
нальному кабінеті Клієнта в системі UKRSIB online, що надає Клієн
ту можливість здійснювати накопичення коштів на обрані Клієнтом 
за допомогою сервісу Dreams цілі та керувати процесом накопичен
ня шляхом введення певних команд (здійснення вводу даних) в ме
ню сервісу Dreams.»

2. Всюди по тексту Правил змінити посилання на сайт АТ «УКР СИБ
БАНК» з «www.my.ukrsibbank.com» на «https://ukrsibbank.com/»

3. Змінити термін «МВРУ» розділу «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУ-
ЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» Правил та викласти його у наступній редакції: 

«ВРУ» — валютний ринок України;
4. Викласти п. 2.5.6. Правил у наступній редакції:
«2.5.6. Банк надає Клієнту інформацію щодо операцій, проведе

них за Рахунком Клієнта, у вигляді виписки:
 в паперовій формі з його Рахунку за першою вимогою Клієнта, 

в тому числі шляхом направлення на поштову адресу, вказану у за
питі Клієнта,

 в електронній формі через Систему UKRSIBonline. 
У виписці можуть не відображатися операції, здійснені у день її 

формування. Виписка може бути надана також довіреній особі Клі
єнта.» 

5. Доповнити Правила Розділом 2.6. «Особливості накопичення за 
допомогою сервісу Dreams» у наступній редакції з наступною відпо
відною зміною нумерації розділів та пунктів Правил:

«2.6. Особливості накопичення за допомогою сервісу Dreams 
2.6.1. До відносин щодо здійснення накопичень за допомогою 

сервісу Dreams, що встановлюються та регулюються згідно з цим 
пунктом Правил, застосовуються положення цих Правил, якщо інше 
не встановлено або не випливає з положень цього пункту Правил.

2.6.2. Для здійснення та керування процесом накопичень за до
помогою сервісу Dreams Банк відкриває Клієнту окремий накопи
чувальний Рахунок в національній валюті України (далі — Рахунок 
Dreams).

2.6.3. Клієнту у Банку може бути відкрито тільки один Рахунок 
Dreams.

2.6.4. Підставою для відкриття Рахунку Dreams є укладений Сторо
нами в електронному вигляді за допомогою системи UKRSIB online 
з використанням засобів ідентифікації та аутентифікації Договіран
кета.

2.6.5. Здійснювати накопичення за допомогою сервісу Dreams мо
же Клієнт, який вже має у Банку відкритий  картковий Рахунок та у 
Банку відсутні підстави для здійснення повторної ідентифікації та ве
рифікації.

2.6.6. З метою здійснення накопичень Клієнт доручає Банку здій
снювати періодичні та/або разові перекази (договірне списання) ко
штів в національній валюті України між визначеними у Договоріан
кеті власними картковим Рахунком та Рахунком Dreams на наступ
них умовах:

 умови здійснення переказу/переказів (періодичність, строк, су
ма/гранична сума) визначаються Клієнтом за допомогою вводу да
них (команд) в меню Dreams;

 умови здійснення переказу/переказів можуть визначатися Клієн
том протягом всього строку дії Договору;

 визначення умов здійснення переказу/переказів за допомогою 
меню сервісу Dreams здійснюється Клієнтом у разі позитивного ре
зультату аутентифікації та ідентифікації в системі UKRSIB online; 

 умовами, за настання яких Банком виконуються зазначені у цьо
му Розділі Правил доручення Клієнта, є отримання автоматизованою 
системою Банку створених сервісом Dreams інформаційних запитів 
— автоматизованих розпоряджень на підставі та у строк, з періодич
ністю визначених Клієнтом за допомогою введення даних (команд) у 
меню сервісу Dreams умов переказу;

 переказ здійснюється в межах суми витратного ліміту на Рахун
ку, з якого здійснюється переказ; 

 інформацію про рух коштів на Рахунках Клієнт отримує в поряд
ку, передбаченому Правилами. 

2.6.7. Про досягнення визначеного Клієнтом за допомогою вво
ду даних (команд) в меню сервісу Dreams розміру суми накопичен
ня Клієнт отримує інформаційне повідомлення, в тому числі інфор
маційне повідомлення в меню сервісу Dreams в особистому кабінеті 
Клієнта системи UKRSIB online.

2.6.8. Клієнт має право в будьякий момент протягом дії Догово
ру повернути накопичені на Рахунку Dreams кошти у наступному по
рядку: 

2.6.8.1.  за допомогою системи UKRSIB online.
• Повернення будь-якої накопиченої суми коштів здійснюється на 

першу вимогу Клієнта: як в процесі накопичення Клієнтом на Рахун
ку Dreams певної суми, так у разі накопичення на Рахунку Dreams 
певної суми на визначені Клієнтом в меню сервісу Dreams спожив
чі цілі. 

• Повернення коштів здійснюється на визначений в Договорі-ан
кеті картковий Рахунок Клієнта та у разі настання наступних обста
вин: отримання автоматизованою системою Банку створених серві
сом Dreams інформаційних запитівавтоматизованих розпоряджень 
на підставі введеної Клієнтом команди щодо повернення накопиче
них коштів у меню сервісу Dreams;

2.6.8.2. подавши заяву про закриття Рахунку Dreams до відділення 
Банку у письмовому вигляді.

2.6.9. Повернення накопичених коштів здійснюється на визначе
ний в заяві про закриття Рахунку Dreams інший поточний/картковий 
Рахунок або видаються готівкою через касу Банку. Заява про закрит
тя рахунку подається Клієнтом у формі та з обов’язковими реквізи
тами, визначеними законодавством та цими Правилами.

2.6.10. Факт неотримання Банком письмової заяви Клієнта про 
відмову від здійснення накопичень за допомогою сервісу Dreams з 

дати першого до дати, що передує наступному переказу з картко
вого Рахунку на Рахунок Dreams, підтверджує згоду Клієнта з умо
вами здійснення накопичень, встановлених Сторонами у цьому роз
ділі Правил.»

6. Викласти п. 2.8.5. Правил в наступній редакції:
«2.8.5. На суму простроченої заборгованості за овердрафтом вста

новлюється процентна ставка у розмірі, встановленому Договором.»
7. Виключити з Правил розділ 5.5. «Правила користування послу-

гою «Надання виписки на e-mail» Правил. 
8. Викласти п. 7.1. Правил в наступній редакції:
«7.1. З метою своєчасного виконання зобов’язань та оплати послуг 

Банку, Клієнт надає Банку право здійснювати на користь останнього 
договірне списання коштів з Рахунків Клієнта у строки, визначені До
говором або іншими договорами між Банком та Клієнтом, у валюті та 
сумі існуючої заборгованості перед Банком за зобов’язаннями та/або 
наданими послугами за Договором та/або іншими договорами, укла
деними між Банком і Клієнтом (у тому числі простроченої заборго
ваності за кредитами, отриманими у Банку). Клієнт надає Банку пра
во здійснювати договірне списання на користь Банку сум простроче
ної заборгованості Клієнта з усіх рахунків Клієнта, відкритих у Бан
ку, починаючи з дати прострочення, якщо інше не встановлено До
говором. Погашення строкової заборгованості за використаний ліміт 
овердрафту, включаючи плату за користування овердрафтом та ін
ші платежі, що пов’язані з використанням ліміту овердрафту за про
дуктом «Кредитна картка з пільговим періодом» та Лімітом кредиту
вання, в тому числі «кредитом «плати частинами»», Клієнт доручає 
Банку здійснювати тільки з Зарплатного карткового рахунку або з ін
шого карткового Рахунку, вказаного Клієнтом у відповідному Дого
воріанкеті як рахунок для договірного списання суми обов’язкового 
мінімального платежу, з дати настання строку оплати таких платежів 
на користь Банку.»

9. Викласти пп. а) п. 7.8. Правил в наступній редакції:
«а) списати грошові кошти з будьякого Рахунку Клієнта у наступ

ній сумі та валюті, а саме:
• у сумі та валюті такої фактичної заборгованості Клієнта або 
• у сумі грошових коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів 

у валюті фактичної заборгованості Клієнта і витрат Банку (комісій, 
зборів тощо, якщо сплата таких комісій, зборів тощо передбачена за
конодавством України на момент здійснення операції), які пов’язані з 
купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти на МВРУ та/або 
її обміном на МВР за курсом уповноваженого Банку для такого типу 
операцій на дату здійснення Банком її купівлі/продажу/обміну, —  у 
випадку якщо коштів на Рахунках Клієнта у валюті фактичної забор
гованості недостатньо для погашення такої заборгованості;»

10. Викласти абз. 2 п. 10.8. Правил в наступній редакції:
«В процесі розгляду та вирішення спору буде застосовуватись 

Регламент Третейського Суду (далі — Регламент). Станом на день 
укладення цього Договору Регламент, інша інформація про Третей
ський Суд розміщені на сайті Третейського Суду за адресою https://
ucci.org.ua/arbitration/thepermanentcourt.»

11. Викласти п. 10.9. Правил в наступній редакції:
«Своїм підписом у Договорі Клієнт засвідчує, що до укладання 

цього Договору він  ознайомлений із змістом Довідки про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується його підписом 
в Договорі, із вимогами статті 26 Закону України «Про систему гаран
тування вкладів фізичних осіб» та інформацією, розміщеною на офі
ційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі 
Інтернет. Клієнт також підтверджує, що вимоги законодавства Украї
ни та випадки, в яких Фонд гарантування вкладів не відшкодовує ко
шти вкладникам, йому цілком зрозумілі.»

12. Викласти п. 11.6. Правил в наступній редакції:
«11.6. Рахунки закриваються на підставі заяви Клієнта та/або у ра

зі незгоди Клієнта зі змінами до Договору у порядку, передбаченому 
Договором з урахуванням положень даного пункту. 

За наявності на момент закриття Рахунку залишку коштів на ньо
му, такі кошти перераховуються на інший поточний/картковий Раху
нок або видаються готівкою через касу Банку на підставі заяви Клі
єнта про закриття Рахунку/Рахунків. Клієнт доручає Банку здійсни
ти перерахування залишку коштів у сумі такого залишку на інший 
поточний/картковий Рахунок або видачу коштів готівкою через касу 
Банку на підставі заяви на закриття Рахунку, яка повинна містити на
ступні обов’язкові реквізити:

• дата складання заяви;
• прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер 

облікової картки платника податків Клієнта;
• номер Рахунку Клієнта, що закривається;
• спосіб отримання залишку грошових коштів по Рахунку:
 шляхом отримання грошових коштів готівкою у касі Банку або
 шляхом перерахування грошових коштів на інший поточний/

картковий Рахунок із зазначенням реквізитів для перерахування;
• підпис Клієнта;
• інші дані на вимогу Банку та/або законодавства.
Сторони погодили, що при поданні Клієнтом заяви про закрит

тя будьякого Рахунку він ініціює закриття всіх Рахунків, відкритих в 
рамках одного Договору та/або однієї пакетної пропозиції, якщо До
говором не встановлено інше. 

У разі розірвання Договору на підставах, зазначених у цьому пунк
ті, Клієнт зобов’язаний погасити існуючу заборгованість перед Бан
ком за Договором, а також за наявності заборгованості за страхо
вими платежами, передбаченими п. 7.10. Правил, що належать до 
сплати до кінця дії страхового поліса, сплатити таку заборгованість 
не пізніше дня подання заяви про розірвання Договору/закриття Ра
хунків або дня отримання Банком повідомлення Клієнта про незгоду 
зі змінами до Правил.

Сплата заборгованості за страховими платежами, передбачени
ми п. 7.10. Правил, здійснюється Клієнтом шляхом формування ним 
відповідної суми на картковому Рахунку, яку Банк за дорученням Клі
єнта списує на відповідний транзитний рахунок.

У день подання Клієнтом заяви про закриття Рахунків та/або про 
розірвання Договору, або в день отримання Банком повідомлення 
Клієнта про незгоду зі змінами до Правил, Банк:»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення 
в офіційному друкованому виданні, а саме: 22.05.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил  є 24.05.2021 р.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Яковенко Сергій Миколайович, 09.04.1974 р.н., уродже

нець с. Зориківка Міловського району Луганської області, зареєстрований 
за адресою: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 6, кв. 172, останнє відоме міс
це проживання: м. Київ, вул. В. Василевської, буд. 8, кв. 51, відповідно до ви
мог ст. ст. 113, 133, 135, 138, 139, 2975 КПК України викликається із захис
ником 27.05.2021 на 09 год. 00 хв. до слідчого першого відділу Управління з 
розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013
2014 роках, Державного бюро розслідувань Гончарука І.В. у службовий кабі
нет № 521 за адресою: м. Київ,  вул. Борисоглібська, 18, для допиту в якості 
підозрюваного та проведені інших процесуальних дій у кримінальному про
вадженні № 42016000000002532  від 26.09.2016 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365,  
ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 2631 КК України. 

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 поряд

ку 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 на
кладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожитко
вого мінімуму для працездатних осіб  у випадку неприбуття на виклик слід
чого, 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
воюагресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслі
дування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуаль-
них документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального до
судового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його про
живання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах масової ін
формації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб
сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю
дження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора підозрю
ваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвину
вачених Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстрова
не місце проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце 
фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) 
та Павленко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстрова
не місце проживання:   м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактич
ного проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 47) у су
дове засідання для здійснення спеціального судового провадження 
у кримінальному провадженні № 22017060000000053 від 16.06.2016 
(справа № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К.В. та Пав
ленко К.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче
ного ч. 1 ст. 2583 КК України, яке відбудеться 31.05.2021 року о 10
00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених 
Малової К.В. та Павленко К.О. кримінальне провадження буде здій
снюватися за їх відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., 
 судді: Гавілей М.М., Новікова Н.В.

Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., останнє відоме місце 
проживання: м. ІваноФранківськ, с. Крихівці, вул. Роксолани, 16/1, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26, 27 
та 28 травня 2021 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу УСБУ в ІваноФранківській області Мельника С.М.,  
р.т. (0342)590593, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Сахарова, буд. 
15, для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрювано
го у кримінальному провадженні № 22021090000000010. Поважні при
чини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.

Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., останнє відоме місце 
проживання: м. ІваноФранківськ, с. Крихівці, вул. Роксолани, 16/1, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26, 27 
та 28 травня 2021 року о 14 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу УСБУ в ІваноФранківській області Мельника С.М., 
р.т. (0342)590593, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Сахарова, буд. 
15, для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрювано
го у кримінальному провадженні № 42020090000000029. Поважні при
чини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.

Офіційне повідомлення АТ «Укртелеком»
З 1 червня 2021 року для абонентів (фізичних осіб) мережі фіксо

ваного телефонного зв’язку АТ «Укртелеком» впроваджуються до
даткові пакети послуг за автоматичним телефонним зв’язком для 
розмов з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України.

Також у деяких тарифних планах для абонентів (фізичних осіб) 
змінюється розмір абонентної плати послуги з доступу до Інтернету. 

Детальну інформацію можна отримати на сайті  
http://www.ukrtelecom.ua  

та/або за телефоном контактцентру 0 800 506 800  
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських  

операторів). 
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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., 02.06.2021р.

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., 02.06.2021р.

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.

Експрезидентові Франції загрожує ще один 
судовий вирок

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. 
Колишній президент Фран-
ції 66-річний Ніколя Сарко-
зі знов опинився в центрі су-
дового скандалу. На початку 
цього року його засудили до 
умовного терміну ув’язнення 
за спробу підкупу судді 2014 
року. Цього разу його суди-
тимуть за незаконне фінансу-
вання передвиборчої кампанії 
2012-го.

Ніколя Саркозі і ще 13 фі-
гурантів справи звинувачують 
у тому, що вони витратили на 
передвиборчу кампанію де-
сятки мільйонів євро і найня-
ли PR-компанію, щоб ці ви-
трати замаскувати. Сам екс-
президент та інші причетні до 
справи ці звинувачення, зро-
зуміло, заперечують.  

Річ у тім, що у Франції вста-
новлено жорсткі обмеження 
витрат на передвиборчу кам-
панію політиків. Але проку-
рори стверджують, що партія 
Саркозі «Союз за народний 
рух» (UMP) спрямувала 22,5 
мільйона євро — майже вдві-

чі більше дозволеної суми — 
на грандіозні зустрічі з вибор-
цями та мітинги. Щоб замас-
кувати це, UMP найняла імі-
джеву фірму Bygmalion, яка 
виставляла рахунки за про-
ведені заходи безпосередньо 
партії, а не оформлювала їх 
як витрати на передвиборчу 
кампанію. 

Проте, за словами проку-
рорів, у цій справі складно до-
вести, що Ніколя Саркозі сам 
ініціював чи реалізовував цю 
схему. Вони наполягають, що 
тодішній президент знав про 
неї. Якщо Ніколя Саркозі ви-
знають винним, йому загро-
жує річне ув’язнення і штраф 
до 3750 євро. 

Один із керівників перед-
виборчої кампанії Сарко-
зі 2012 року Жером Лаврійо 
публічно визнав, що пере-
спрямування коштів відбува-
лося під його керівництвом. 
Він наполягає, що діяв само-
стійно.

Ця справа стане остан-
ньою у шлейфі судових по-

зовів проти Ніколя Сарко-
зі, який з 2007-го по 2012 рік 
був президентом Франції. На 
цій посаді він прославився 
тим, що вів жорстку антимі-
граційну політику і намагався 
реформувати економіку краї-

ни, яка похитнулася під впли-
вом світової фінансової кри-
зи. Критики Саркозі закида-
ли йому надмірне захоплен-
ня показовою світськістю й 
любов до тусовок зі знамени-
тостями. 

ЄС відкриє кордони для туристів із третіх країн
МАНДРІВКИ. 27 держав-

членів Європейського Союзу 
відкриють кордони для всіх 
охочих за умови, що ці гро-
мадяни пройшли повну вак-
цинацію від коронавірусу. Та-
ке рішення ухвалила Рада 
ЄС. Нові послаблення стосу-
ються й українців. 

Пропозицію послабити об-
меження на в’їзд для повніс-
тю вакцинованих громадян 
країн, що не входять до скла-
ду ЄС, висунула Єврокомісія, 
а національні уряди її підтри-
мали. Про це під час брифін-
гу у Брюсселі повідомив спі-
кер Єврокомісії Крістіан Ві-
ганд. 

«Європейська Рада має не-
забаром розширити перелік 
країн із задовільною епідеміч-
ною ситуацією, які не входять 
до ЄС, звідки буде дозволено 
в’їзд у ЄС без вакцинації», — 
заявив речник. Нині в’їзд до ЄС 
можливий лише для громадян 
семи країн із переліку так зва-
них безпечних: Австралії, Но-
вої Зеландії, Південної Кореї, 
Руанди, Сінгапуру, Таїланду й 
Китаю. А тепер Рада ЄС зміни-
ла головний критерій для вне-
сення країн до цього переліку. 
Згідно з ним, у країні не мають 
фіксувати понад 75 нових хво-
рих на 100 тисяч населення за 
14 днів. Досі цей поріг був 25.

Щодо допуску в ЄС вакци-
нованих громадян, то це сто-
суватиметься тих, хто ще-
пився однією із зареєстрова-
них у ЄС вакцин: BioNTech/
Pfizer, Moderna, AstraZeneca 
й Johnson & Johnson. Компа-
нія SK Bioscience у Півден-
ній Кореї міститься в перелі-
ку виробників AstraZeneca Єв-
ропейського агентства з лі-
карських засобів (EMA). Тоб-
то українців, щеплених пів-
деннокорейською вакциною, в 
ЄС пускатимуть. Так само не 
має виникнути проблем у тих 
українців, хто отримав дві до-
зи Covishield, індійського ана-
лога AstraZeneca, повідомляє 

DW. Адже цей препарат міс-
титься в переліку вакцин, ре-
комендованих ВООЗ до вико-
ристання в умовах надзвичай-
ної ситуації. У рішенні Ради 
ЄС зазначено, що кожна дер-
жава об’єднання може пускати 
на свою територію тих, хто по-
вністю вакцинувався препара-
тами з цього переліку.

Європейська рада ухвали-
ла новий механізм екстреного 
закриття кордонів, щоб запо-
бігти ризику потрапляння но-
вих штамів коронавірусу в ЄС. 
Цей механізм дає змогу дер-
жавам-членам діяти швидко 
і скоординовано в екстрених 
ситуаціях.

США потерпають від нашестя цикад
ПРИРОДА. Після 17 років 

зимової сплячки під землею мі-
льярди цикад заполонили схід-
не узбережжя Америки. Цей 
характерний для регіону вид 
має 13- й 17-річний життєвий 
цикл, повідомляє ВВС. Цика-
ди, які вилізли на поверхню цієї 
весни, 17 років під землею хар-
чувалися соком коріння дерев. 
Вони з’явилися у 18 американ-
ських штатах, зокрема у Мічи-
гані й Західній Вірджинії.

За розрахунками науковців, 
з однієї ділянки землі площею 
гектар на поверхню виповзло 
близько 1,5 мільйона комах, 
тобто загалом десятки мільяр-
дів. Тепер протягом 4—5 тиж-
нів деякі штати США встелить 
килим із цикад. 

Цикади цього виду відо-
мі характерним надголосним 
сюрчання, яким вони прива-
блюють партнерів. Звук, який 
видають комахи, схожий на 
шум мотокосарки чи мотоци-
кла. Після спарювання кож-
на самка відкладає сотні яєць 

на гілках дерев, після чого по-
мирає. З яєць виводяться нім-
фи, які падають з дерев і за-
копуються у землю на 17 ро-
ків. Тобто наступного масово-
го нашестя цикад у США очі-
кують 2038 року.

Цикади — одні з небагатьох 
комах-довгожителів, хоч біль-
шу частину життя проводять під 
землею. На поверхні вони пере-
бувають недовго, проте встига-
ють за цей час завдати шкоди 
зеленим насадженням, бо харчу-

ються пагонами молодих дерев і 
виноградною лозою. Для людей 
цикади не становлять небезпе-
ки, а для тварин і птахів це ко-
рисний корм. Люди можуть вжи-
вати їх у їжу, оскільки вони їстівні 
й слугують джерелом білка.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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Ці комахи створюють дискомфорт населенню раз на 17 років

Судова система демократичних країн не зважає на 
колишні заслуги й посади, про що свідчить процес над 
Ніколя Саркозі 
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