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Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій про дотримання прав 
українців на наших територіях, окупованих Росією 

Субсидії знову 
оформлюють онлайн

СОЦПОЛІТИКА. Після змін у Програмі житлових субсидій і за-
твердження нових форм заяви і декларації для їх оформлення 
відновлено роботу електронного сервісу для подання документів 
на призначення цієї допомоги в онлайн-режимі. Доопрацьоване 
програмне забезпечення електронного сервісу «Система попе-
редньої реєстрації документів для призначення житлової субси-
дії» розпочало роботу в штатному режимі з 25 травня цього року.

У Міністерстві соціальної політики нагадують, що звернутися по 
оформлення житлової субсидії можна в будь-який зручний спосіб: 
через уповноважених осіб територіальних громад (зокрема ста-
ростати) та ЦНАПи; безпосередньо до структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, ви-
конавчих органів міських рад; заповнені бланки можна надісла-
ти поштою на адресу органу соціального захисту населення; че-
рез електронний сервіс, який розміщено на офіційному вебсайті 
Мінсоцполітики в розділі «Е-СЕРВІСИ» — «ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ» 
https://subsidii.mlsp.gov.ua

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ:

ЦИФРА ДНЯ

87 місце
посів Київ у міжнародному рейтингу 

компанії Resonance — найкращих міст 
світу, вперше потрапивши до чільної 

сотні переліку 

«Ми маємо змусити РФ 
забезпечити діяльність 

моніторингових органів 
відповідно до міжнародного 

права, Статуту 
ООН і резолюцій 

Генасамблеї ООН».

Інтерес Словаччини — 
стабільна Україна

ПАРТНЕРСТВО. Київ і Братислава узгодили подальші кроки 
двосторонньої співпраці в європейському контексті
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ВІДПОЧИВАЄМО В УКРАЇНІ

Узявшись за вирощування 
саджанців декоративних 
рослин, сім’я Найденків 
із Черкащини успішно 
розвиває свій бізнес

ПІДПРИЄМНИЦТВО

«Урядовий кур’єр» представляє 
комфортабельні місця для літньої 
відпустки серед мальовничої 
природи в Закарпатській і 
Сумській областях

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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Свій перший офіційний візит до України в статусі Прем’єр-міністра Словаччини Едуард Хегер здійснив в умовах світової 
боротьби з пандемією коронавірусу



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 
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Приватні заклади й ФОП 
виявляють дедалі більше 
зацікавленості 
НАШЕ ЗДОРОВ’Я. Що отримає пацієнт після оновлення 
пакетів послуг у Програмі медгарантій-2021 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Нова програма медичних 
гарантій набула чин-

ності з 1 квітня 2021 року. 
Відтоді Національна служ-
ба здоров’я України укла-
ла угоди з понад трьома ти-
сячами медичних закладів. 
Це комунальні заклади охо-
рони здоров’я по всій країні, 
які надають первинну, екс-
трену й спеціалізовану ме-
дичну допомогу. А також 
приватні медичні заклади, 
які готові надавати послуги 
пацієнтам за бюджетні ко-
шти.

У більшості областей за-
клади подали пропозиції та 
підписали угоди на всі па-
кети медичних послуг. Кіль-
кість закладів, які укла-
ли договір із Національ-
ною службою здоров’я,  цьо-
го року зросла. А важливим 
акцентом у Програмі ме-
дичних гарантій стає набли-
ження допомоги до пацієнта.

Первинну медичну допо-
могу за договором із НСЗУ 
надаватимуть 1848  медза-

кладів. Це на півтори сотні 
більше, ніж торік. Серед них 
193 приватні та 477 лікарів-
ФОП. Пацієнту, який об-
рав свого лікаря в приватно-
му закладі, буде доступний 
весь перелік послуг первин-
ної медичної допомоги. І ці 
послуги він отримає безо-
платно. Найбільше приват-
них надавачів первинної ме-
дичної допомоги й лікарів-
ФОП в Одеській області — 
62, Дніпропетровській — 60 
і Львівській — 52.

На надання спеціалізова-
ної медичної допомоги угоди 
уклали 1886 закладів. Це на 
200 більше, ніж торік. Най-
більше з них розташовано в 
Дніпропетровській області 
— 167,  Харківській — 140 і 
Донецькій — 102.

Цьогоріч зросла й кіль-
кість спеціалізованих при-
ватних медзакладів, які на-
даватимуть допомогу паці-
єнтам безоплатно. Договори 
з НСЗУ  підписали 83 при-
ватні заклади та 16 лікарів-
ФОП. Це на 30 перевищує 
торішній показник і свід-
чить, що затверджені уря-

дом тарифи привабливі для 
приватних закладів і впису-
ються в їхню бізнес-модель. 
Найбільше договорів при-
ватні заклади уклали на на-
дання пріоритетних амбу-
латорних послуг із ранньо-
го виявлення онкології — 
мамографії, гістероскопії, 
гастроскопії, колоноскопії, 
цистоскопії та бронхоскопії. 

Серед нових напрямів у 
цьогорічній програмі медга-
рантій  — «Ведення вагіт-
ності в амбулаторних умо-
вах». Жінки можуть обира-
ти, у кого й де спостерігати 
вагітність. При цьому міс-
це проживання чи реєстра-
ції не має значення. Усе, що 
потрібно для спостережен-
ня за вагітністю, міститься 
в пакеті «Ведення вагітнос-
ті в амбулаторних умовах». 
Тобто консультації, аналізи, 
обстеження, зокрема пре-
натальний скринінг, будуть 
безплатними для вагітної в 
закладах, які мають договір 
на цей пакет.

Запроваджено ще один 
спеціальний і надважливий 
пакет — «Супровід і ліку-

вання дорослих та дітей із 
туберкульозом на первин-
ному рівні медичної допо-
моги». Серед інших нових 
пакетів у 2021 році — ліку-
вання пацієнтів із гемато-
логічними та онкогематоло-
гічними захворюваннями. 
Цю медичну допомогу вио-
кремлено, адже пацієнти з 
такими діагнозами потре-
бують тривалої та дорогої 
медичної допомоги. І транс-
формація системи охоро-
ни здоров’я, яка зараз від-
бувається, покликана зни-
зити катастрофічні витрати 
на лікування пацієнтів з он-
кологією.

Перелік закладів,  які на-
дають ту чи іншу медич-
ну допомогу за договором 
із НСЗУ, можна знайти на 
офіційному сайті Націо-
нальної служби здоров’я в 
розділі «Е-дані» на дешбор-
ді «Укладені договори про 
медичне обслуговування на-
селення за Програмою ме-
дичних гарантій». А також 
зателефонувавши до кон-
такт-центру за номером  
16-77 НСЗУ.

Інтерес Словаччини — стабільна Україна
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр» 

Свій перший офіційний ві-
зит до України в стату-

сі Прем’єр-міністра Словач-
чини Едуард Хегер здійснив 
у реаліях світової боротьби 
з пандемією коронавірусу. 
Тож не дивно, що очільник 
уряду держави, яка допома-
гає Україні долати вибрики 
COVID-19, приїхав до Києва 
із символічним подарунком 
для дитячої лікарні «Охмат-
дит» — сертифікатом на на-
дання захисних засобів у 
розмірі 195 тисяч євро.

Під час зустрічі Прем’єр-
міністра України Дени-
са Шмигаля та Прем’єр-
міністра Словаччини Еду-
арда Хегера за зачиненими 
дверима також не обійшлося 
без обговорення теми проти-
дії пандемії. 

Денис Шмигаль подяку-
вав Словаччині за надання 
допомоги в розмірі 600 ти-
сяч євро на закупівлю вак-
цини. Своєю чергою, Едуард 
Хегер зауважив, що Словач-
чина активно просуває іні-
ціативу поширення вакцин 
для сусідніх країн і далі ро-
битиме це, інформує депар-
тамент комунікацій Секре-
таріату Кабміну. 

Денис Шмигаль говорив 
про те, що Україна працює 
над створенням цифрового 
«ковід-сертифіката». «Важ-
ливо забезпечити його су-
місність із відповідним сер-
тифікатом у Євросоюзі. Не-
обхідна наша взаємодія з ЄС 
щодо створення правової 
бази впровадження та вза-
ємного визнання цих серти-
фікатів. Сподіваємося, Сло-

ваччина сприятиме цьому, 
а також — створенню меха-
нізму спрощеного перети-
ну кордонів з країнами ЄС в 
умовах пандемії», — зазна-
чив очільник українського 
уряду.

Актуальність 
безпеки

Сторони порушили питан-
ня ескалації ситуації, спри-
чиненої російським наро-
щуванням сил на тимча-
сово окупованих територі-
ях і вздовж держкордону з 
Україною. Денис Шмигаль 
висловив удячність Словач-
чині за чіткі сигнали під-
тримки України в цьому кон-
тексті та за підтримку її су-

веренітету й територіальної 
цілісності.

Обговорено питання без-
пеки в Азово-Чорномор-
ському регіоні та ситуацію 
в тимчасово окупованому 
Криму. Ішлося й про те, що 
президент Словаччини Зу-
зана Чапутова підтверди-
ла участь в інавгураційно-
му саміті «Кримської плат-
форми».

Сторони торкнулися пи-
тання будівництва «Північ-
ного потоку-2». Денис Шми-
галь наголосив, що актив-
на протидія на міжнародній 
арені завершенню цього по-
літичного проєкту, який за-
грожує безпеці й цілісності 
ЄС, має для всіх спільний ін-
терес.

Активізація  
на всіх рівнях

Після перемовин Денис 
Шмигаль та Едуард Хегер 
зробили для преси спільні 
заяви. 

Денис Шмигаль насампе-
ред наголосив, що між дво-
ма країнами відбувається 
активний політичний діалог, 
який точно триватиме. І ви-
словив упевненість, що Сло-
ваччина й надалі підтри-
муватиме Україну в неви-
знанні спроби Росією анек-
сії Криму, у протидії росій-
ській агресії проти України, 
підтримці санкційної полі-
тики щодо РФ, адже Украї-
на важлива й невід’ємна час-
тина Європи. 

«У питанні боротьби з пан-
демією коронавірусу наші 
країни продемонстрували 
справжню солідарність і вза-
ємопідтримку. З огляду на 
ознаки поліпшення епідси-
туації в Україні та Словач-
чині, сподіваємося, що змо-
жемо забезпечити мобіль-
ність наших громадян у літ-
ньому туристичному сезоні», 
— зазначив наш Прем’єр.  

Україна та Словаччина 
погоджуються з необхідніс-
тю активізації двосторон-
нього співробітництва. І про-
ведення п’ятого засідання 
українсько-словацької змі-
шаної комісії з економічного, 
промислового, науково-тех-
нічного співробітництва ста-
не важливим кроком в оцінці 
сучасного стану торгівлі між 
країнами. 

Для двох сусідніх кра-
їн важливим завданням по-
стало впровадження спіль-
ного прикордонного й мит-
ного контролю на україн-
сько-словацькій ділянці 
кордону. 

«Домовилися, що співпра-
ця наших країн у сфері за-
йнятості й трудової мігра-
ції заслуговує на підвище-
ну увагу від урядів країн. До-
мовилися максимально ви-
користовувати наш тран-
зитний потенціал. Україна й 
Словаччина завершили про-
цедури з набуття чиннос-
ті угоди щодо міжнародного 
аеропорту «Ужгород». Спо-
діваюся, найближчими дня-
ми буде підписано імплемен-
таційні протоколи до угоди, 
що покладе початок повно-
му відновленню роботи лето-
вища», — акцентував Денис 
Шмигаль. 

До слова, під час офіційних 
перемовин Денис Шмигаль 
говорив, що уряд вже фак-
тично має підписані угоди з 
однією українською авіаком-
панією з організації регуляр-
ного рейсу Київ — Ужгород.  

Едуард Хегер розповів 
журналістам, що за кіль-
ка днів набуде чинності між-
державний договір про вико-
ристання повітряного про-
стору Словаччини та лето-
вища в Ужгороді. 

«Ми зустрінемося там з 
паном Денисом Шмигалем і 
зможемо продовжити розмо-
ву про співпрацю, особливо в 
прикордонних регіонах, щоб 
поліпшувати там умови жит-
тя громадян», — зазначив він. 

Едуард Хегер наголосив, 
що Україна — важливий 
друг і партнер Словаччини, 
яка повністю підтримує єв-
роінтеграційні та євроатлан-
тичні прагнення України.

«Ми самі пройшли цей 
шлях і охоче поділимося ве-
ликим досвідом із вашою 
державою. Підтримуємо ре-
форми в Україні, завдяки 
яким вона буде стійкішою як 
усередині, так і ззовні, і які 
наближатимуть її до ЄС», — 
зауважив гість.  

А ще Словаччина заці-
кавлена в співпраці в енер-
гетичній галузі (природний 
газ, електрика, водень). «Для 
цього потрібна прогнозована 
підприємницька сфера. Бу-
демо взірцем один для одно-
го, щоб у цьому аспекті на-
ші країни могли розвивати-
ся. Оновлення й активізація 
розвитку торгових відносин 
будуть  корисні обом держа-
вам», — резюмував Едуард 
Хегер. 

Словаччина передала київській дитячій лікарні «Охматдит» сертифікат на надання 
захисних засобів у розмірі 195 тисяч євро

Білоруські літаки  
в нас не літатимуть 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Заборонити відсьо
годні використання повітряного простору України повітряни
ми суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Біло
русь, — таке протокольне рішення ухвалив учора Кабінет Мі
ністрів на своєму позачерговому засіданні.  

У зв’язку із ситуацією, що склалася 23 травня 2021 ро
ку під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни — 
Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів і паса
жирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній 
службі разом із державним підприємством «Украерорух» з 
урахуванням рішення Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 
року було доручено встановити відповідну заборону з 00 год. 
00 хв. 29 травня 2021 року, повідомляє департамент комуні
кацій Секретаріату Кабінету Міністрів. 

«Обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі й 
транзитних перельотів для білоруських компаній стали не
обхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та па
сажирів. Команда Міністерства інфраструктури спільно з Мі
ністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рі
шення, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршру
ти. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партне
рів», — прокоментував урядове рішення міністр інфраструк
тури України Олександр Кубраков.

Виконання протокольного доручення покладається на Мін
інфраструктури, Державіаслужбу, ДП «Украерорух». Держ
авіаслужба та МЗС мають в установленому порядку забез
печити відповідні заходи та інформування про зазначену за
борону відповідні органи Республіки Білорусь.

Білоруські літаки не зможуть використовувати територію 
України як транзитну, а також здійснювати посадки в аеро
портах нашої країни.

Водночас вітчизняне МЗС тримає на особливому контролі 
ситуацію з поверненням українських пацієнтів, що потребу
вали трансплантації. «З 26 громадян України, які нині на опе
раціях у Білорусі, десятеро вже на зв’язку з посольством. Це 
люди, які потребують нашої допомоги і звернулися до МЗС. 
Двом із цих десятьох ми її вже надали. Про решту 16 осіб 
нам відомо, однак вони поки не заявили про потребу в до
помозі», — прокоментував того самого дня в ефірі одного з 
телеканалів ситуацію з припиненням авіаруху міністр закор
донних справ Дмитро Кулеба. Він запевнив, що жодне звер
нення громадян по допомогу не залишиться без відповіді.
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Смарагдові скарби родини Найденків
БІЗНЕС-ПРОЄКТ. Узявшись за вирощування декоративних саджанців, сім’я з Черкащини 
успішно розвиває свою справу

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Серед акуратних доглянутих 
городів у селі Шостакове бі

ля Катеринополя на Черкащи
ні один вирізняється яскравими 
та незвичними як для сільсько
го пейзажу барвами. Тут грядки 
рясніють не картопляним лис
тям, не суницею чи томатами, а 
екзотичними пірамідками туй 
та саджанцями інших хвойних, 
які рідко побачиш у цих краях. 
Як згадує власник обійстя Вале
рій Найденко, у перший рік, ко
ли син переконав вирощувати ці 
рослини, сусіди скоса дивили
ся: що за диво, мовляв, ялинка
ми город засадив! Та й справді, 
на всю округу, колишній район, 
може, знайдеться один чи два 
господарі, які в таких масштабах 
займаються чимось схожим.

 Зелене царство
«Туя боїться, щоб сапка не 

вдарила по кореню, землю на
вколо неї треба перебирати ру
ками, —  розповідає дружина 
господаря Людмила. — Одні рос
лини навіть одного сорту ростуть 
швидше, інші — довше, бувають 
примхливіші. Здоров’я їхнє за
лежить від того, як раніше по
ливали, наскільки розвинена ко
ренева система. Ось це — торіш
ні наші янголятка, — показує на 
малесенькі туйки. — Уже уко
рінені, а торік кожна з них бу
ла малесенькою гілочкою. З ви
рощуванням теж багато тонко
щів — і підживлення, й догляд, 
і лікування. Для багатьох рослин 
потрібен відповідний ґрунт, тож 
у горщечки вкладаємо спеціаль
но підібрану суміш».

Лише хвойних видів тут 30 
най менувань. Ялівцю сортів із 
12, найбільше — туї «Смарагд», 
є невеличкі теплиці, де з живців 
виростають дерева. А канадська 
ялина «Коніка» дала цього року 
значний приріст. Погода сприяє 
росту, доки немає великої спе
ки, пояснюють господарі. А ось 
упізнаю кипариси, є тут флокса, 
костриці сиза й зелена, м’ята — 
все це в контейнерах, можна від
разу транспортувати.

«У лісництві, де займаються 
декоративними хвойними куль
турами, майже без поливу при
ріст — 5 міліметрів на рік. Ми ж 
можемо похвалитися: в нас зна
чно більше, бо поливаємо, — по
казує технології господар. — Во
ду качаємо з озера в невеличкий 
резервуар, аби вона нагрілася, 
тоді вже й поливаємо. Які саме 
сорти брати, як вирощувати, ви
рішує син. Він за фахом агроном. 
Отож враховує різні тонкощі». 

Узимку теж були клопоти — 
сніг та кірка ламають рослини. 
Але й навесні малі саджанці по
страждали від сильних вітрів зі 
снігом, а гіллячки ще тоненькі. 

Із програмістів —  
в агрономи

Усяка робота має свої секре
ти й особливості. Що ж головне в 
декоративному озелененні й ро
боті з цими екзотичними порода
ми? Як одержати вигоду від під
приємництва?

«Тут без великого терпіння не 
обійтися, — усміхається Валерій 
Борисович. — Не все виходить 
одразу. 

Тільки цього року почали про
давати, а вкладено в цю справу 
вже багато. Навіть за електри

ку для поливу заплатити — су
ма чимала. Син, який працює в 
Києві, займається ландшафтним 
дизайном. Свого часу відправили 
його навчатися на програміста. 
Він, дослухавшись нашої пора

ди, закінчив навчання, але жод
ного дня не працював за спеці
альністю. На випускному сказав, 
що завтра їде до Києва працюва
ти в теплиці. Для нас це був шок. 
Попрацювавши два роки, пішов 
навчатися на агронома. Побачив 
у цьому перспективу. Невістка 
— теж агроном, разом навчали
ся, там і познайомилися».

Спочатку батьки трохи скеп
тично дивилися на захоплення 
сина, та дозволили йому засади
ти невеличку ділянку на городі. 
Колись родина займалася суни
цею, вирощували її на 30 сотках. 
Але із примхливою ягодою було 
важче — потрібен був швидкий 
збут. Сьогодні зібрали — сьогод
ні треба продати. Три роки за
ймалися нею, а нині залишилося 
тільки «на пробу». Щодо хвой
них, то якщо не купили сьогодні, 
куплять завтра, а вони підрос
туть, а наступного року можна 
продати навіть дорожче. 

План писали всією 
родиною

Звичайно, поштовху до роз
витку своєї справи надав грант, 
який виграла родина, взявши 
участь у конкурсі від МХП «Се
ло. Кроки до розвитку». 

«Ми й самі повірили, що може 
вийти гарна справа, — продо
вжує розмову Людмила. — А по
чалося з того, що мені зателефо
нували з колишньої райдерж
адміністрації й розповіли, що є 
такий конкурс. Я зразу цим за
горілася, зареєструвалася, але 
вдома нічого не сказала. Першо
го дня відпустки поїхала на се
мінар, де спочатку промайнула 

думка: «Що я тут роблю?» Бу
ли побоювання, чи впораюся із 
проєктом, чи вистачить уміння й 
сил. Але потім познайомилася з 
усіма, послухала людей. Знайо
ма мені сказала: «Почекай, буде 

цікаво». Нас розділили на групи, 
навчили, як писати бізнеспла
ни, які є ризики й перспективи. 
Багато почула вперше, але було 
справді цікаво. 

Моя донька — маркетолог, і 
коли я вдома наважилася розпо
вісти про семінар, потребу напи
сати бізнесплан, вона зголоси
лася допомогти. До сина Андрія 
телефонували, щоб дізнатися, 
який посадковий матеріал по
трібний, які ціни на ринку, щоб 
усе виписати чітко й конкретно. 
Зрештою син допоміг захистити 
проєкт, і ми отримали кошти. Та
кі програми, звичайно, потрібні, 
а щоб люди більше брали в них 
участь, має бути насамперед ві
ра, що хтось може допомогти у 
втіленні цікавої й корисної ідеї». 

На одержані гроші купили са
джанці, мотоблок, збудували не
величку теплицю. Тепер працю
ють над тим, щоб обрану справу 
довести до рівня, який самі й за
планували. 

За європейським 
зразком

Андрій Найденко охоче і з за
палом розповідає про свої досяг
нення: «Працював у ландшаф
тній компанії, і з цього все по
чалося. Тепер займаюся благо
устроєм присадибних ділянок у 
Київській області, користуюся 
саме цими рослинами. Завдяки 
розсаднику в Шостаковому мо
жу реалізовувати їх замовнико
ві, не звертаючись у садові цен
три. Беру рослини, які ми з бать
ками виростили на свої ж проєк
ти. Хочеться розвивати цей на
прям, аби місцева влада не галь

мувала відведення трьох гек
тарів землі. З Черкас дали зго
ду, а представники місцевої вла
ди зволікають, не зрозуміло, чо
го хочуть. Адже це будуть нові 
робочі місця для села. Громада 
перевела ділянку в комунальну 
власність. Цими днями має від
бутися сесія, яка розглядатиме 
наше питання. Але це вже, оче
видно, запізно — за літні міся
ці майже нічого там не встигне
мо зробити.

Нашу смарагдову продукцію 
добре знають на території ко
лишнього Катеринопільсько
го району, маємо чимало пози
тивних відгуків зацікавлених 
споживачів у соцмережах. По
ки що в середньому раз на два 
дні приїжджає один клієнт. Але 
все змінюється поступово. То
рік покупець відвідував Шоста
кове раз на тиждень. Нині в ки
ївській фірмі під моїм керівни
цтвом працює 15 людей, бачу 
перспективу на найближчі 10 
років у збільшенні обсягів вироб
ництва, виведенні його на значно 
вищий професійний рівень. Для 
цього плануємо придбати сучас
ну техніку, запровадити техно
логії, які забезпечать вирощу
вання саджанців у спеціальних 
контейнерах, аби вирощувати 

такі рослини не у ґрунті, як те
пер, а як у європейських розсад
никах — із закритою кореневою 
системою. Так можна навіть еко
номити місце — на одному ква
дратному метрі може вироста
ти до п’яти рослин, якщо ж са
джати у ґрунт — лише однадві. 
Звичайно, іноді виникають фі
нансові складнощі, бо розвиток 
потребує капіталовкладень, але 
ми працюємо, заробляємо». 

Рослини  
на будь-який смак

Син налаштовує батьків, що 
достатньо займатися тільки 
цим напрямом, а всі інші звич
ні для села клопоти відкласти. 
Та відмовитися від традиційного 
сільського господарювання ду
же важко. Ватага курей, неве
лика картопляна ділянка — як 
без цього в селі? Однак нові часи 
диктують нову організацію жит
тя, певні межі докладання зу
силь. Адже зрозуміло, що навіть 
фізично осилити такий обсяг ро
біт важко.

«Надсилаємо поштою замовле
ні через сайт рослини. Так про
дали вже багато кущів вайгели. 
А ось більшу тую вже поштою 
не пошлеш, — розповідає Вале
рій. — У сина є майданчик у Ки
єві, щоправда, ще на початковій 
стадії, то чимало рослин забирає 
туди. Купують туї й місцеві. При
ємно бачити: те, що власноруч 
виплекали, росте, радує око, до
дає селу чи містечку шарму. Та й 
повз вирощені власноруч дерев
ця й кущі, які вже зеленіють бі
ля іншої садиби, байдуже не про
йдеш — дивишся, чи здорові, іно
ді й господареві щось підкажеш».

Коли відчули грань між про
стим захопленням сина і справ
жнім бізнесом і як розвивати
меться проєкт, запитую.

«Кожна справа потребує сер
йозного ставлення. Вклавши 
стільки сил та ресурсів, маємо 
тільки один шлях — розвивати
ся, впроваджувати сучасні тех
нології. Розширювати асорти
мент рослин, зокрема й кущів 
— сучасні сорти малини, ожи
ни та інші. Люди про них запиту
ють, тож, мабуть, треба вирощу
вати. Хочеться, аби, прийшовши 
до нас, кожен обрав собі кущик 
чи деревце на будьякий смак і 
щоб той вибір радував око багато 
років. А ми докладемо для цього 
всіх зусиль».

Валерій та Людмила Найденки можуть годинами розповідати про переваги кожного з декоративних сортів

А ТИМ ЧАСОМ

Дедалі більше черкащан 
долучаються до малого бізнесу

Попри зниження темпів промислового виробництва на Черкащині, під-
приємництво має тенденції до розвитку. Із січня по квітень цього року кіль-
кість новостворених суб’єктів господарювання регіону, взятих на податко-
вий облік, становила 2759 платників податків, з них 427 юридичних осіб та 
2332 фізичних осіб — підприємців, повідомляють фахівці головного управ-
ління ДПС в області.

Тим часом у промвиробництві Черкащини спостерігається спад: за під-
сумками січня — квітня, скорочення обсягів відбулося серед таких видів 
промислової діяльності: добувна і розроблення кар’єрів — на 28,3%, тек-
стильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та ін-
ших матеріалів — на 10,1%, виробництво харчових продуктів, напоїв — на 
6,6%, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів — на 2,7%, виготовлення виробів з деревини, виробництво па-
перу та поліграфічна діяльність — на 0,4%. 

Шукати прибуткову власну справу спонукає і конкуренція на ринку праці. 
За актуальними даними обласного центру зайнятості, найбільше (20,3%) 
серед зареєстрованих безробітних раніше були зайняті в сільському, лісо-
вому та рибному господарстві; 16,1% — у  галузі  торгівлі; 17,1% — у дер-
жавному управлінні, обороні; 11,4% — у переробній  промисловості.

Поштовху до розвитку своєї справи надав грант, 
який виграла родина, взявши участь у конкурсі 
«Село. Кроки до розвитку». Такі програми потрібні, 
а щоб люди більше брали в них участь, має бути 
віра, що хтось допоможе у втіленні корисної ідеї
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У селах Закарпаття очікують на гостей
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ. Українці із задоволенням відпочивають на природі в Карпатах,  
але прагнуть певного рівня комфорту

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

На Закарпатті після 
зняття багатьох забо

рон, що діяли під час розгу
лу  пандемії, чекають на ві
тчизняних туристів. І осо
бливо в сегменті сільського 
зеленого туризму.

Не балуваний,  
а вимогливий

У попередні місяці сіль
ські садиби не могли розра
ховувати на приїзд гостей. 
Усе через коронавірус. І ли
ше після виходу Закарпат
тя з небезпечної зони діяль
ність у цьому сегменті ту
ризму пожвавлюється. Гос
подарі наводять лад і широ
ко відчиняють двері садиб.

«Дехто з хазяїв осель ду
має, що гості не висувати
муть до них особливих ви
мог. Мовляв, село є село: 
приїхали ж на природу, а 
не по комфорт! Ходіть у го
ри, купайтеся в прозорій 
річці, дихайте чистим пові
трям! Вважають, що гостям 
не обов’язково пропонувати 
вилку і ножа, для них зго
диться  білизна із застарі
лими плямами (аби чиста 
була!), їм не потрібен туа
лет у приміщенні (є ж на 
подвір’ї!),  — розповідає од
на з організаторок сільсько
го туризму на Закарпатті 
Шарлотта Чізмар. — Усе це 
застарілі уявлення, і ми що
разу наголошуємо, що су
часний турист обходитиме 
таку оселю. Не спокусить
ся навіть заради красиво
го розташування   та виду з 
вікна. Бо людина нині хоче 
умов не гірших, ніж у готе
лі. Сучасний турист не ба
луваний, але вимогливий, 
що цілком справедливо. І ми 
категорично не сприймає
мо, якщо хтось прикрашає 
дійсність, а реальні умови 
не відповідають заявленим 
на сайті чи в рекламному 
проспекті». 

Шарлотту Густавівну ще 
у 2011му нагородили зван
ням Почесний працівник ту
ризму України. Вона має дві 
вищі освіти  (першу — педа
гога здобула в Україні, дру
гу — менеджера й експерта 
з туризму в Угорщині), має 
широке коло обов’язків. Во

на заступник голови Закар
патської угорської турис
тичної ради — громадської 
організації, що опікується в 
області етнічним туризмом. 
І особисто відповідає за стан 
і готовність прийняти турис
тів у всіх садибах, причому 
не лише угорський контин
гент, а й інші національності. 

Раз соняшник, два 
соняшник

В організації визначи
ли критерії облаштованос
ті садиб. Є категорії від пер
шої до четвертої, які позна
чають простими символа
ми — соняшниками. Якщо 
садибі присвоєно значок з 
одним соняшником, то во
на належить до найнижчої, 
а якщо з чотирма — до най
вищої категорії. Загалом в 
області такі категорії  ма
ють чотириста осель.

«Цей процес не такий 
простий, — зауважує спів
розмовниця. — Щоб ви
значити категорію садиби, 
ми виїжджаємо на місце і 
дивимося, які умови ство
рено. Але й це ще не все, бо 
господар повинен пройти 
навчання і скласти іспити 
— продемонструвати тео
ретичні знання  і практичні 
навички». 

Шарлотта Густавівна теж 
навчалася мистецтва при
ймати гостей: їздила по до

свід до колег в Угорщину та 
Австрію. Тепер навчає спів
вітчизників. Особливо по
ширилася останнім часом 
практика приймати гостей 
у приватних оселях у за
карпатських селах Боржа
ва, Вари, Четфалва, Оросіє
во, Мужієво, Геча, Бене. Ді
знатися про них можна на 
вебсторінках. Їх має майже 
кожне з цих сіл. Наприклад, 
www.borzsovatour.info до
кладно інформує про умо
ви проживання в конкрет
них садибах, страви, що 
пропонують, історичні відо
мості про населений пункт, 
маршрути подорожей тощо. 

Приготуймо 
чіґо-тісто!

У туристичній раді 
докладно розпові
дають, як госпо
дарі мають зу
стрічати гос
тей і спіл
куватися з 
ними, як 
п о т р і б 
но сер
в і р у в а 
ти стіл, 
н а в і т ь 
як ма
ють бути 
одягнені 
господиня 
й господар 
тощо. Утім, 

автор цих рядків зміг про 
все це дізнатися з власно
го досвіду, зупинившись у 
сім’ї в селі Вари Берегів
ського району. Там і справ
ді все немов у пристойному 
готелі: кулінарна майстер
ність, бажання продемон
струвати традиційну кух
ню угорців Закарпаття.

На Берегівщину, де ком
пактно проживають угор
ці, до пандемії часто при
їздили закордонні турис
ти. Найбільше з Угорщи
ни. Їх вабить історична 
пам’ять. Часи, коли За

карпаття входило до 
складу Угорського 

королівства, за
лишили по собі 

чимало знако
вих об’єктів 
— форте
ці, палаці, 
паркові ан
самблі. Є й 
меморіали, 
наприклад, 
у Сваляві, 
де на гра

ніті викар
бувано пріз

вища сотень 
угорців, котрі 

загинули в табо
рах та на заслан

ні. Наприкінці Дру
гої світової війни їх бу

ло інтерновано під різними 
приводами. 

До гірських перевалів, 
озер і водоспадів угор
ські туристи їдуть на 
екскурсії автобусами, а 
ввечері повертаються і 
ночують у садибах. Щоб 
урізноманітнити їхнє пе
ребування, влаштову
ють різноманітні атрак
ції у місцях проживан
ня. Це і майстеркласи з 
приготування традицій
них угорських страв — 
бобґуляшу, чіґотіста 
або леквару, й імпрові
зоване весілля за народ
ними традиціями, і де
густування місцевих вин, 
і купання в термальних 
водах.

Розважити, ще 
й потанцювати 
разом

Понад два десятиліт
тя Шарлотта Чізмар при
ймає  вітчизняні й закор
донні групи та влаштовує 
їх на проживання в сіль
ській місцевості. Вона са
ма приватний підприє
мець і також дає змогу 
господарям осель на хліб 
насущний заробляти. Але 
лише за умови, що нада
ватимуть якісні послуги. 
Добовий тариф для укра
їнського туриста — 360—
400 гривень. Він не об
тяжливий, враховуючи 
дворазове харчування.

Часто до приймання 
гостей залучають місце
вих аматорів культури, 
народних майстрів. Якось 
мені довелося в селі Вари 
бути присутнім на вечорі, 
влаштованому для закор
донних гостей. Класичні і 
народні мелодії викону
вали викладачі й учні Ва
рівської дитячої школи 
мистецтв, звучали пісні і 
вірші. Врештірешт гості 
й господарі, як давні дру
зі, закружляли в запаль
ному танку.  

Цього літа в Берегів
ському районі очіку
ють на приїзд вітчизня
них туристів. Насампе
ред через те, що й далі ді
ють обмеження для виїз
ду за кордон. І щоб гарно 
приймати гостей, готують 
для них нові атракції. На
приклад, живі краєзнав
чі будинки. Виконуючи 
функції музеїв народного 
побуту, вони даватимуть 
змогу побачити господар
ські процеси в дії. Це бу
де кузня, в якій коваль у 
присутності гостей викує 
серп, молоток і подарує їх 
на згадку. Також  корчма, 
де до приготування боб
ґуляшу можна, засукав
ши рукави, долучитися 
самому. Є ще й інші ідеї. 
Загалом живих краєзнав
чих будинків на відстані 
кількох кілометрів один 
від одного буде чотири.

 Туристична рада під
биває підсумки Тижня 
угорської кухні, що за
вершився днями.

Дев’ятий за рахунком, 
він знову отримав гар
ні відгуки. Два десятки 
ресторанів, у яких діяли 
знижки від 25 до 50 відсо
тків, весь тиждень обслу
говували клієнтів. П’ять 
закладів були заповнені 
— жодного вільного місця! 
Вітання з гастрономічним 
успіхом, якого досягли на
віть за відсутності гостей 
з інших регіонів, прийма
ла Шарлотта Чізмар. Вона 
ж авторка ідеї впровадити 
таку практику, що поши
рена в європейських кра
їнах, на Закарпатті.

«Уже цієї суботи очі
куємо на сформовану у 
Львові групу туристів із 
різних регіонів Украї
ни, — ділиться думками 
Шарлотта Густавівна. — 
Їм буде що показати. Спо
діваємося, що їхній при
їзд дасть добрий старт 
літньому сезону».

У селі Геча для туристів влаштовують весілля  
за угорськими звичаями

Шарлотта Чізмар (праворуч) 
та власниця садиби в селі 

Боржава Валерія Гал

У велетенському  
казані понад добу 
готують місцеву  
страву леквар

Майстер-клас із приготування страв угорської кухні Закарпаття
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Райський куточок над Ворсклою
ЛАСКАВО ПРОСИМО! Рекреаційна ділянка «Лісовичок» кілька років гостинно приймає 
відпочивальників на території Литовського лісництва поблизу Тростянця на Сумщині

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

У словах про райське місце жод-
ного перебільшення. Адже за 

час, відколи лісівники облаштува-
ли оазу для тих, хто бажає відпо-
чити з повним комфортом, тут по-
бували тисячі гостей з різних ку-
точків Сумщини й цілої України. 
І всі захоплені красою тамтешньої 
місцевості, увагою обслуговуючо-
го персоналу, який створює макси-
мальні зручності для повноцінного 
відпочинку.

За роботу взялися 
лісівники

Якщо подумки повернутися на 
цю територію бодай десятирічної 
давності, то з’ясується, що колись 
там був ледь не… смітник. З од-
ного боку, і тоді тамтешня місце-
вість приваблювала відпочиваль-
ників, які буквально наводнюва-
ли її насамперед улітку. З іншого, 
— після себе (ніде правди діти) во-
ни залишали такі купи сміття і не-
потребу, що лісівники ледь дава-
ли їм раду. До того ж деякі горе-
курортники самі його спалюва-
ли, створюючи особливу пожеж-
ну загрозу.

Тоді і вирішили в обласному 
управлінні лісового та мислив-
ського господарства навести на те-
риторії лад, що потребувало чима-
лих коштів. Однак справа того вар-
та. Нині вкладені гроші не тільки 
швидко повертаються, а й дають 
користь.

Уявімо блакитне плесо однієї з 
найчистіших річок Європи Вор-
скли — прозоре, стрімке, прохо-
лодне. Саме довкілля налаштовує 
на особливо піднесений настрій. Бо 
що може бути приємнішим за го-
дини спілкування з такою красою? 
А тростянецькі ліси, що зеленою 
стрічкою обабіч оточують річку? 
Вони справжнє природне і водно-
час рукотворне диво місцевих лі-
сівників, які впродовж більш як 
100 років невтомно примножують 
дорогоцінне багатство. 

Нині тут ростуть більш як со-
тня видів листяних і хвойних де-
рев, значна частина яких — пере-
селенці з інших частин світу. Це 
додає території особливого шарму, 
робить її неповторною і привабли-
вою як місцевість з особливо цілю-
щим лісом, корисним для здоров’я, 
і цікавим з наукової точки зору. 
Тобто сама природа доклала ста-
рання і зусиль, аби подарувати 
райський куточок тим, хто вміє ці-
нувати чисте повітря і криштале-
ву воду, духмяний аромат трав і 
неповторне дихання лісу.

Це ідилія, в основі якої невтомна 
праця лісівників. Адже саме вони 
облаштували «Лісовичок», який 
став улюбленим місцем не тільки 
літнього відпочинку. У будь-яку 
пору року тут є принади.

Для дозвілля  
на природі тут є все

У цій ситуації можна обійтися 
одним словом: усе. Усе, що потріб-
не не лише для активного відпо-
чинку, коли гості приїздять не ви-
лежуватися на сонці чи в затінку, 
а й спокійного, розміреного. Звіс-
но, перших набагато більше. Але і 
для тих, і для інших передбачено 
зручні компактні будиночки, но-
мери з усіма зручностями в готелі, 
можливість відпочити просто не-
ба в наметі. Не кажучи про числен-
ні альтанки, столики з лавочками, 
навіси тощо, які стають у пригоді у 
будь-яку погоду.

Якщо забажаєте відсвяткувати 
урочисту подію, то для вишуканих 
церемоній — бенкетна зала. До ре-
чі, з неї відкривається прекрасна 
панорама місцевих краєвидів, тож 
любителі фотосесій залишать собі 
на згадку чудові світлини.

До послуг любителів волейболу, 
футболу чи бадмінтону — відпо-
відні майданчики. Не маєте м’ячів 
чи спортивного знаряддя — не 
проблема: вони є на базі. 

І не тільки цей інвентар, а й ман-
гал чи шампури, які неодмінно 
знадобляться для приготування 
шашликів. Чи можна вважати по-
вноцінним відпочинок на природі 
без цієї смачної і вишуканої стра-
ви, шанованої гурманами?

Проте більшість гостей приїз-
дить до «Лісовичка» заради Вор-
скли, в якій можна скупатися. 
Адже вода в ній особлива, життє-
дайна. Побутує твердження, що 
кілька хвилин, проведених на річ-
ковому синьому плесі, здатні замі-
нити для людського організму ти-
сячі харчових калорій і вітамінів, 
яких немає в жодних продуктах. 
Так це чи ні — окрема тема. Але 
достеменно відомо: ті, хто відпочи-
вав на Ворсклі, одержали неймо-
вірної сили фізичний і духовний 
заряди, про які згадували не один 
місяць. І це вже правда, перевіре-
на на практиці.

На укріпленому лісівниками бе-
резі річки, що озеленений тераса-
ми, доглянуті піщані пляжі з роз-
дягальнями, за потреби — шез-
лонгами. Місця вдосталь для всіх 
і кожного, хто сюди приходить чи 
приїздить. А якщо ви прибули на 
власній машині, можете її зали-
шити в окремому місці на впоряд-
кованій стоянці.

Запрошує дорослих  
і діток 

А який же відпочинок без мага-
зину, де можна купити насампе-
ред харчові продукти? Для цього є 
свій «Лісовичок», а в ньому — все, 
що потрібно для будь-якого сто-
лу: крім м’ясної та молочної про-
дукції, — мед і консервовані яго-
ди та гриби, кава і чай зі свіжою 
випічкою, здоба і млинці. На окре-
мих полицях — дерев’яні сувені-
ри, виготовлені  в сувенірному це-
ху Сумського лісгоспу, віники для 
лазні, десятки найменувань ін-
ших супутніх товарів.

За порівняно короткий час 
тростянецький «Лісовичок», як 
і інші схожі торговельні закла-
ди в лісгоспах Сумщини, став 
своєрідним торговельним брен-
дом обласного лісогосподарсько-
го підприємства. А ще істотною 
економічною підмогою у повсяк-

денній діяльності. Адже щоміся-
ця тут реалізують продукції на 
кілька десятків тисяч гривень, 

які  поповнюють спільний при-
бутковий кошик сумських лісів-
ників.

ІНФРАСТРУКТУРА

До Моршина тепер можна доїхати 
Прикарпатським експресом

Лариса ВЕЛИЧКО 
для «Урядового кур’єра»

З 29 травня Укрзалізниця запускає рух дизельного потяга №807/808 Івано-
Франківськ — Ківерці, відомого як Прикарпатський експрес. За повідом-

ленням пресслужби Укрзалізниці, цей потяг з’єднає три туристські регіони на 
заході України, надаючи змогу українцям та гостям країни дістатися Морши-
на, який був позбавлений зручного залізничного сполучення.

Потяг вирушатиме з Івано-Франківська щодня, крім середи, і проходити-
ме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Горохів і 
Луцьк, а за 20 хвилин дістанеться в Ківерці. Маршрут він здолає протягом пів 
дня із 15.20 до 23.50, що буде зручно для пасажирів. У зворотному напрям-
ку вирушатиме щодня, крім середи і четверга, о 5.14, і до Івано-Франківська 
дістанеться о 13.38. 

У четвер теж можна проїхатися Карпатами за цим маршрутом до Івано-
Франківська зі Львова, а не з Луцька. А в середу потяг курсуватиме між Кі-
верцями і Львовом за тим самим розкладом. 

Отже, із червня можна впевнено скористатися дизелем «Прикарпатський 
експрес», який доправить туристів і відпочивальників до заповітних місць у 
Карпатах і з’єднає Волинь із Прикарпаттям. 

Мальовнича природа Слобожанщини наче створена для релаксу

У затишній альтанці можна і книжку почитати, і каву випити
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ВІДГУКИ

«Побувавши тут, не пошкодуєте,  
а станете постійним гостем!»

За кілька років тростянецький «Лісовичок» відвідали тисячі відпочивальників з 
різних куточків. Ось враження кількох із них:

Олексій Борисенко (місто Суми): 
— На Ворсклі вперше відпочивали влітку 2015-го. Наступного року поїхали 

знову. Обидва рази — з дружиною і друзями. Згодом навідалися ще раз. Вра-
ження прекрасні. Самі розумієте: якби не сподобалося, не поїхали б. А так у ком-
панії були по два вихідні. Наші плани трохи відкоригувала пандемія, однак спо-
діваємося найближчим часом провести там частину відпустки, хоч би днів 5—7.

Ольга Безкоровайна (місто Білопілля): 
— Скористалася порадою сусідки і подруги і разом із сином-школярем уперше 

побувала в «Лісовичку» влітку 2015-го. Що й казати, гарно. Особливо рада за си-
на, якому все сподобалося. Молодці лісівники, що зробили таку корисну для всіх 
справу. І місцину впорядковано та доглянуто, і відпочивальники задоволені. Що-
йно випаде нагода, поїдемо неодмінно.

Серед географічних переваг — невелика відстань до міст Тростянець і Охтир-
ка, а це історичні перлини. Завдяки активному транспортному сполученню за ба-
жання можна відвідати ці неповторні центри, ознайомитися з їхніми архітектурни-
ми пам’ятками, унікальною культурно-мистецькою спадщиною.

 Якщо вагаєтеся, де можна чудово відпочити, не вирушаючи до морів-океанів, 
завітайте до «Лісовичка» на Ворсклі, який постійно оновлюють, рік у рік він стає 
дедалі комфортнішим, упорядкованішим, привабливішим. Побувавши тут, не по-
шкодуєте, а станете постійним гостем цього райського куточка.  
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ
Коли фільм «Заборонений» 

про життя, боротьбу з тоталі-
тарним режимом і любов пое-
та-шістдесятника Василя Стуса 
вийшов на телеекрани, залюб-
ки подивилася його ще раз. І хоч 
демонстрували його пізньої по-
ри, подумалося:  тепер його  по-
бачили мільйони українців і зро-
зуміли, ким був насправді Ва-
силь Стус та якою жертовною 
була його любов до України. Ма-
ла змогу зустрітися з режисером 
фільму Романом БРОВКОМ і 
взяти в нього інтерв’ю. Була зди-
вована його молодістю, ерудова-
ністю, серйозністю, з якою підій-
шов він до зйомок свого першого 
художнього фільму. 

УК Пане Романе, що спонукало 
вас до зйомок фільму про Васи-
ля Стуса?
— Ця історія рухалася з різ-
них боків ще з часів Помаранче-
вої революції, а потім і Револю-
ції Гідності. Як кінооператор я 
знімав ці події. Під час обох ре-
волюцій люди запитували, чому 
в Україні досі не знято фільму 
про Стуса. На Майдані  2014-го 
на барикадах було багато його 
портретів. Один хлопчина при-
святив поетові власний вірш. 
Я бачив, що Стус стає іконою 
української боротьби проти ра-
дянської системи, з одного бо-
ку, та боротьби проти всякої на-
руги над народом — з іншого. Він 
стає стягом, під яким багато лю-
дей борються, дає їм мотивацію.

Коли доводилося розмовля-
ти з дисидентами-шістдесятни-
ками, то ніхто не ставив під сум-
нів, що саме про Стуса треба зні-
мати кіно. Звісно, були і Левко 
Лук’яненко, і В’ячеслав Чорно-
віл, але всі визнавали: почина-
ти треба зі Стуса. Бо він і поет, і 
літератор, і перекладач, і борець 
за незалежність України. І дра-
ма його в тому, що інші дожи-
ли до незалежності, а Стус — ні. 
Його драматичне життя, талант і 
висока місія мали зацікавити кі-
нотворців. Я цей народний запит 
бачив, тому долучився до проєк-
ту.

Але спочатку автори сцена-
рію Артемій Кірсанов і Сер-
гій Дзюба тривалий час розро-
бляли історію. Брали інтерв’ю і 
в Маргарити Довгань, і в Левка 
Лук’яненка, і у Василя Овсієн-
ка, і в Івана Драча та інших лю-
дей, яких уже немає серед жи-
вих, але вони залишили ціка-
ві та змістовні спогади. Ми мали 
до сорока годин записаного відео 
з розповідями про Стуса. На їх 
основі наша студія зробила ще й 
документальний фільм про пое-
та. Тобто ми створювали історію 
життя Василя Стуса не на мате-
ріалах, отриманих з Вікіпедії, а 
на живих свідченнях його побра-
тимів. 

УК  Отже, «Заборонений» став 
відповіддю на суспільний за-
пит?
— Саме так. Ми розуміли, що 
українцям треба нарешті зна-
ти своїх героїв. У нас завжди 
бракувало інформації про них. 
Творчість Стуса школярі вивча-
ють в останній чверті 11 класу — 
відведено годину на поетів-ди-
сидентів. Іноді люди не знають, 
як загинув Стус. Жив, боровся і 
загинув за невідомих обставин 
— ось і вся відповідь. Імена тих, 
хто виступав проти радянської 
системи, намагалися викресли-
ти з історії.

УК  Хто для вас Василь Стус?
— Не лише поет, а й громадянин 
з дуже міцною позицією. Щира, 
порядна людина, яка мала за-
гострене сприйняття всякої на-
руги, несправедливості. І коли 
знущалися з народу, емоційно 
реагувала і вибухала… віршами, 
що гостро критикували систему. 

УК Актор, який втілює образ Ва-
силя Стуса, дуже схожий на по-
ета. Як його знайшли?
—  На цю роль ми пробували 25 
кандидатів. Ярошенко був справ-
ді настільки схожим на Стуса, 
що ми йому сказали: «Дмитре, 
це твій фатум. Ти маєш грати. І 
що хочеш роби, а мусиш створи-
ти гідний образ». Це було нелег-
ко. Бо попри зовнішність, актор 
дуже відрізнявся від Стуса. Той 
був вибуховим екстравертом, а 
Дмитро — інтраверт, весь у собі. 
Він захоплюється східними ре-
лігіями, стриманий, власні дум-
ки висловлює тихо й спокійно. 
Нам непросто було з дуже спо-
кійного, філософськи мудрого, 
закритого актора зробити Сту-
са, який був і душею компанії, і 
героєм. Як твердить його син, він 
весь час горів і його потрібно бу-
ло стримувати. 

Коли фільм зняли, його ро-
бочу версію показали тим, хто 
знав поета. Вони були одностай-
ні: фільм цілком етичний, досить 
достовірний та загалом відпові-
дає дійсності. Є якісь маленькі 
деталі художнього домислу, але 
вони працюють на сюжет. А рід-
на сестра Стуса Марія сказала: 
«Ви ніби росли в нашій сім’ї, на-
стільки правдиво показали Ва-
силька: він таким був у житті, 
який у вашому кіно». 

Багато з тих, хто був на цьо-
му перегляді, телефонували по-
тім синові поета Дмитрові й пе-
реконували його, що він повинен 
дати дозвіл творчій групі на його 
показ, фільм має вийти на екра-
ни. Так залагодили загрозу, що 
не отримаємо такого права, і то-
ді це був би фільм не про Сту-
са, а про невідомого поета. Дми-
тро дав нам право на цитування 
віршів батька, його особистої ін-

формації та використання імені 
Стуса. За законом, без такої зго-
ди ми не мали права це робити. 

УК Але й досі можна почути, що 
Дмитро Стус не сприймає цього 
фільму. 
— Для Дмитра ситуація з бать-
ком дуже складна через те, що 
в радянські часи він сповна від-
чув, що таке бути сином «ворога 
народу». Його цькували у шко-
лі, з нього знущалися діти. Він 
же хотів бути звичайним хлоп-
цем. Батько писав йому листи: 
«Дмитрику, не маєш бути легко-
важним, мусиш вивчити укра-
їнську мову, культуру, літера-
туру». Тобто тато спонукав його 
бути патріотом, а дитина у віці 
10—15 років хоче бути, як усі, а 
не білою вороною.

Дмитро якось сказав, що він 
не зміг би пожертвувати своїм 
життям, життям сім’ї заради бо-
ротьби. З позиції родини вида-
валося, що Василь Стус занад-
то присвятив себе боротьбі, а ро-
дина була на другому місці. Хоч 
дружині Валентині Попелюх він 
писав дуже ніжні, емоційні лис-
ти. Ми розуміли, що для Дмитра 
це була серйозна сімейна трав-
ма, і йому було складно. Проте 
вдячні за його рішення. 

УК   Ще ж був скандал зі сценою 
суду…
— І скандал великий, дійшло 
до втручання Прем’єр-міністра 
і міністра культури. Сцена ця 
ледь не випала з фільму. Щоб 
вона врешті-решт залишилася, 
довелося не називати прізвища 
адвоката. 

УК  Його й так усі знають. З ін-
шого боку, може, й добре, що він 

у фільмі безіменний, туди йому 
й дорога — в небуття. Але мене 
дивує критика «Забороненого» 
після виходу на екрани. Чи не 
було у кінокритиків відповідно-
го замовлення?
— Ми мали з деякими з них роз-
мову про це. І дехто відверто ка-
зав: «Що ви від нас хочете? Нам 
замовили таку статтю — ми й 
написали». Це ганебна ситуація. 
Я тих критиків на презентаціях 
фільму критикував. Ось ви твер-
дите, що Стус у нас не такий, як 
був у житті? Ви що, знали йо-
го краще, ніж рідна сестра Ма-
рія? Кажете, що в зоні ми щось 
не так показали. То, може, ви з 
ним разом сиділи, як Лук’яненко 
чи Овсієнко, що піддаєте сумні-
ву те, що вони сказали? Звинува-
чуєте мене, що зробив надто па-
фосною сцену освідчення Василя 
Стуса майбутній дружині Вален-
тині: чому це, мовляв, треба бу-
ло робити біля пам’ятника Тара-
сові Шевченку? Але ж, даруйте, 
так було в житті! Тільки не в Ки-
єві, а в Каневі, але не було коштів 
на зйомки у Каневі, тому роби-
ли це в Києві. Або ж звинувачен-
ня, що Стус у нас говорить «дєрє-
вянним сложним язиком». Але ж 
це справжня мова поета з його ві-
ршів, листів, протоколів суду. Це 
невігластво — не перевіривши 
фактів, давати критичні оцінки. 
Або ж дешева заказуха. 

УК  Мені цікаво було, як сприйме 
цей фільм молодь. Мій 30-річ-
ний небіж був у захопленні, хо-
див на нього двічі, розібрав на 
цитати. Кінострічка стала для 
нього відкриттям не лише по-
статі Стуса, а й тієї епохи з її не-
справедливістю й жорстокістю, 
якої він не знав. Тож радив усім 
своїм друзям подивитися «За-
бороненого».
— На це кіно народ пішов через 
позитивні рекомендації одне од-
ному. Ось у Тернополі Сергій 
Притула прийшов на перегляд 
після аварії на милицях, сфото-
графувався на тлі постера «За-
бороненого» й написав у соцме-
режах, що його неодмінно треба 
подивитися. І священник з Ла-
новеччини о. Олексій Філюк теж 
радив цей фільм неодмінно по-
дивитися, бо він для тих, хто ду-
має й мислить. 

УК  Наскільки знаю, «Забороне-
ний» — ваш перший повноме-
тражний художній фільм. 
— Так, це мій дебют. До цього 
знімав серіали для українських 
телеканалів. Але кожен режи-
сер мріє не просто заробити гро-
ші, а й зняти вагоме, важливе кі-
но, щоб збагнути. Розумів, що 
фільм про Стуса не матиме такої 
масової аудиторії, як мої телесе-
ріали. Але це буде аудиторія па-
тріотів, які борються, обстоюють 
цінності своєї країни, шанують 
свою історію та її героїв. І ме-
ні сподобалася стаття одного кі-
нокритика, що написав правду. 
Він зазначив: «З огляду на те, 
що «Забороненого» подивилися 
майже 100 тисяч українців у кі-
нотеатрах, відгуки та коментарі 
можна дійти висновку: це фільм, 
який підтримала українська ау-
диторія, що на своїх плечах ви-
несла, витягнула обидва Майда-
ни, волонтерські рухи та війну. 
Це аудиторія найактивніших 
українців, які борються й щось 
роблять для своєї країни, об-
стоюють її майбутнє». Коли та-
ке читаєш, розумієш, що спра-
ву зроблено велику, і добре, що 
її зроблено. 

УК  Над чим працюєте, про що 
буде наступний ваш фільм? 
— Важко сказати. Мене ціка-
вить серйозне патріотичне кі-
но. Я й мої продюсери подавали 
на конкурс три проєкти, але не 
отримали на них державного фі-

нансування. Шкода, бо серед них 
був і сценарій про Олену Телі-
гу. Не підтримала комісія й про-
єктів моїх колег про Лесю Укра-
їнку та Квітку Цісик. Щоправда, 
за цей час я зняв телесеріал для 
СТБ, але він не притлумив гірко-
ти від того, що не можу знімати 
серйозне кіно.

УК  А його без державної під-
тримки не знімеш…
— Звичайно. Кіно про україн-
ських героїв, українську історію 
та українські визначні події — 
це історичне кіно. А воно дороге. 
Історичне кіно потребує костю-
мів і декорацій, великих масо-
вок, відтворення історичної епо-
хи. Цьому кіно дуже важко без 
державної підтримки.

У Варшаві, де я вчився, ціл-
ком інша ситуація. Там не мож-
на отримати державного фінан-
сування на комедії, романтич-
но-сексуальні історії, адже їх-
ня Агенція фільмова, аналог 
українського Держкіно, підтри-
мує та фінансує історичні дра-
ми, фільми про їхню історію та 
польських героїв. Поляки ди-
вуються, що в Україні навпаки 
— дають гроші на комерційне, 
прибуткове кіно, яке саме здат-
не заробити. 

Вважаю, держава має фінан-
сувати ідейно-патріотичне кіно 
про історичну спадщину, фор-
мування національної свідомос-
ті. На цьому кіно, може, й не за-
робиш, але без нього нація не 
відбудеться. 

УК  З якої родини походите, де 
навчалися?
— Родом я з Києва. Батько — 
аграрій, мама — вчителька біо-
логії й географії, дідусь із бабу-
сею були завідувачами відділів 
інституту садівництва, виводили 
нові сорти плодових дерев, писа-
ли про них книжки. 

Учився я досить багато і різ-
ного. Спочатку менеджменту 
зовнішньої економіки в аграр-
ному університеті Києва. Потім 
пішов на кінорежисуру в тодіш-
ній інститут імені І. Карпенка-
Карого (майстер-курс Михайла 
Іллєнка). Михайло Герасимович 
мене багато навчив, дуже під-
тримував, зокрема й із «Заборо-
неним». У Варшаві закінчив кі-
ношколу Анджея Вайди: ще за-
став його живим. Він до нас при-
ходив на заняття, хоч уже опи-
рався на ходунець, вкладав у 
студентів душу. Закінчив курс 
креативних продюсерів теж у 
Варшаві, а також курс «Доку-
ментальне кіно» — у Варшав-
ському університеті. Тобто як-
що говорити про кіноосвіту, то 
я навчався цього вісім років — 
більше, ніж вчаться в медуні-
верситеті. Зрештою, є досвід і 
знання української кіношколи і 
західної, європейської.

Як багато інших українських 
режисерів, у ті часи, коли в 
Україні мало знімали худож-
нє кіно, набивав руку та набу-
вав навичок на телесеріалах. Ще 
в роки навчання зняв 12 корот-
кометражних фільмів, які було 
представлено й на Каннському 
фестивалі, й на «Молодості», й 
на інших. Отримував призи гля-
дацьких симпатій, за режисуру, 
за кращий дебют, за висвітлення 
гострих соціальних проблем. Мої 
телевізійні фільми досить дина-
мічні, з цікавими сюжетами, во-
ни мали багатомільйонні пере-
гляди не лише в Україні, а й у 
пострадянських країнах. Тоб-
то я типовий представник укра-
їнської кіноіндустрії, який з ко-
роткого метра, із серіалів прий-
шов до прокатного кіно. 

Галина САДОВСЬКА, 
заслужена журналістка 

України, 
для «Урядового кур’єра»

Кінорежисер  
Роман Бровко:  

«Без  
патріотичного  

кіно нація  
не ствердиться»
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 26 травня 2021 р. № 522 

Київ

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР  
і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 «Про 

затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 
жилих приміщень в Українській РСР» (ЗП УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80; 1988 р., № 1, ст. 1; Офіцій-
ний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1072; 2016 р., № 95, ст. 3107; 2017 р., № 22, ст. 605) і по-
станови Кабінету Міністрів України від  23 липня 2008 р. № 682 «Деякі питання реалізації Зако-
ну України «Про житловий фонд соціального призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р.,  
№ 56, ст. 1885; 2011 р., № 26, ст. 1072; 2020 р., № 73, ст. 2313) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 522

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682
1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жи-

лих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофра-
ди від 11 грудня 1984 р. № 470: 

1) пункт 15 доповнити абзацами такого змісту:
«Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також осо-

би з їх числа, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, беруться відповідними 
органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, за місцем їх фактичного проживання, зазначеним у довідці про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також осо-
би з їх числа, місцем походження або проживання яких до влаштування в сім’ї громадян, закла-
ди для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є населені пункти тимчасово 
окупованих територій Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зі-
ткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та які 
не перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, беруться на облік громадян, які потре-
бують поліпшення житлових умов, органами місцевого самоврядування за місцем їх фактично-
го проживання на території населених пунктів України, крім тимчасово окупованих територій та 
територій населених пунктів на лінії зіткнення. Зміна місця проживання таких осіб після взяття 
їх на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, не є підставою для зняття їх з 
відповідного обліку.»;

2) підпункт 7 пункту 26 викласти в такій редакції:
«7) одноразового отримання від органів державної влади або органів місцевого самовряду-

вання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.»;
3)  пункт 31 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) зміни місця проживання дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського пі-

клування, яка досягла 16 років, а також особою з їх числа, місцем походження або проживання 
якої до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, є населені пункти тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської облас-
тей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя та яка не перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб.»;

4) підпункт 3 пункту 46 доповнити абзацом такого змісту: 
«Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 

23 років не втрачають права на позачергове отримання жилого приміщення за рахунок коштів з 
державного та місцевих бюджетів за умови їх перебування в установленому порядку на обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на момент досягнення 23-річного віку;».

2. У Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому об-
ліку та зняття з нього, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 
р. № 682:

1) пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
«Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також осо-

би з їх числа, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, беруться відповідними ор-
ганами місцевого самоврядування на облік за місцем їх фактичного проживання, зазначеним у 
довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також осо-
би з їх числа, місцем походження або проживання яких до влаштування в сім’ї громадян, закла-
ди для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є населені пункти тимчасово 
окупованих територій Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зі-
ткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та які не 
перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, беруться на облік органами місцевого са-
моврядування за місцем їх фактичного проживання на території населених пунктів України, крім 
тимчасово окупованих територій і територій населених пунктів на лінії зіткнення. Зміна місця про-
живання таких осіб після взяття їх на облік не є підставою для зняття їх з відповідного обліку.»;

2) пункт 2 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа під час ви-

значення середньомісячного сукупного доходу не враховуються соціальна стипендія, пенсія у 
зв’язку з втратою годувальника та аліменти на утримання дитини;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим — 
шістнадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 523 
Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог  
до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповіднос-
ті» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для 
реактивних двигунів, що додається.

2. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового на-
гляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 
1550), зміну, що додається.

3. Міністерству енергетики забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвер-
дженого цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через рік з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 р. № 523
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів
Загальні положення

1. Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигу-
нів (далі — Технічний регламент) встановлює вимоги до авіаційних палив (авіаційного бензину 
та палив для реактивних двигунів), що використовуються авіаційним транспортом, які вводять-
ся в обіг та надаються на ринку України, та впроваджується з метою забезпечення безпеки по-
льотів та авіаперевезень і відповідно захисту життя та здоров’я людей, тварин, рослин, охоро-
ни навколишнього природного середовища та природних ресурсів, захисту майна, забезпечення 
енергоефективності, національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить 
суб’єкта господарювання в оману.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:
авіаційне паливо — паливо для авіаційних двигунів з нафтової або іншої сировини — авіацій-

ний бензин та паливо для реактивних двигунів;
авіаційний бензин — бензин для використання в авіаційних поршневих двигунах внутріш-

нього згоряння;
паливо для реактивних двигунів — паливо для використання в авіаційних газотурбінних дви-

гунах;
барвник — хімічна сполука інтенсивного кольору, розчинна в авіаційному паливі, яку вико-

ристовують з метою візуальної його ідентифікації під час використання, транспортування, збері-
гання, для ведення обліку і здійснення контролю, а також для забарвлення виробником у вибра-
ний колір у разі його надання на ринку;

газотурбінний двигун — тепловий двигун, в якому енергія стиснутого і нагрітого газу перетво-
рюється на механічну енергію обертового вала газової турбіни;

додаток (присадка) — речовина, яку додають до авіаційного палива для надання йому спеці-
альних якостей, покращення експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей;

документ про якість (паспорт якості) палива — документ, що містить дані для ідентифіка-
ції та фактичні значення показників якості авіаційного палива, отримані в результаті лаборатор-
них випробувань;

дослідна партія продукції — сукупність дослідних зразків чи певний обсяг непоштучної про-
дукції, виготовленої за встановлений інтервал часу з метою здійснення контролю за відповід-
ністю продукції заданим вимогам та прийняття рішення щодо поставлення продукції на вироб-
ництво;

марка авіаційного палива — назва, умовне позначення, склад та властивості якого регламен-
товано стандартами і технічними умовами;

маркер — спеціальна безбарвна хімічна сполука унікального хімічного складу, захищена від 
підробок, яка додається до авіаційного палива, повністю в ньому розчиняється та не виводить-

ся, його наявність і концентрація визначається фізико-хімічними методами аналізу для виявлен-
ня та запобігання застосуванню фальсифікованого продукту;

октанове число — показник детонаційної стійкості авіаційного бензину, газового конденсату 
на нафтопереробних або нафтогазопереробних заводах;

партія авіаційного палива — будь-яка кількість авіаційного палива однієї марки, виготовлено-
го під час технологічного процесу, однорідного за компонентним складом і властивостями, що 
супроводжується одним документом про якість (паспортом якості);

паспорт безпечності хімічної продукції — складова частина технічної документації на речови-
ну (матеріал), у якій наводиться інформація щодо її безпечності використання, зберігання, тран-
спортування та утилізації;

поршневий двигун внутрішнього згоряння або поршневий двигун — двигун внутрішнього 
згоряння, у якому теплова енергія газів, що розширюються і які утворилися в результаті згорян-
ня паливно-повітряної суміші у замкненому об’ємі, перетворюється у механічну роботу посту-
пального руху поршня у циліндрі;

реактивний двигун — різновид двигуна внутрішнього згоряння — двигун, де вихідна енер-
гія (хімічна, ядерна тощо) перетворюється на кінетичну (швидкісну) енергію реактивного стру-
меня робочого тіла, який витікає назовні, а сила реакції, що утворюється при цьому, є рушій-
ною силою (силою тяги);

тетраетилсвинець — антидетонаційна присадка до авіаційного бензину, особливо небезпеч-
на хімічна речовина;

якість — сукупність властивостей (показників, характеристик), що забезпечують придатність 
палива до використання за призначенням.

3. Для цілей цього Технічного регламенту терміни «національний стандарт» та «нормативний 
документ» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про стандартизацію»; терміни 
«випробування», «випробувальна лабораторія», «виробник», «документ про відповідність», «ор-
ган з оцінки відповідності», «оцінка відповідності», «процедура оцінки відповідності», «технічний 
регламент», «введення в обіг», «надання на ринку», «імпортер», «розповсюджувач», «уповнова-
жений представник», «декларація про відповідність», «знак відповідності технічним регламен-
там» — у значенні, наведеному у Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповіднос-
ті»; термін «продавець» — у значенні, наведеному у Законі України «Про захист прав спожива-
чів»; термін «користувач» — у значені, наведеному у Законі України «Про загальну безпечність 
нехарчової продукції», термін «орган державного ринкового нагляду» — у значенні, наведеному 
у Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Введення в обіг та надання авіаційного палива на ринку
4. Дозволяється введення в обіг і надання на ринку авіаційного палива, що відповідає вимо-

гам цього Технічного регламенту.
5. Під час надання на ринку авіаційного палива розповсюджувач повинен надати користува-

чу на вимогу копію декларації про відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту.
6. Кожна партія авіаційного палива, що вводиться в обіг та надається на ринку, повинна су-

проводжуватися копією декларації про відповідність авіаційного палива вимогам цього Технічно-
го регламенту та документом про якість (паспортом якості).

7. Документ про якість (паспорт якості) повинен містити:
дату видачі і номер документа;
назву, марку авіаційного палива;
найменування та місцезнаходження підприємства-виробника;
дату виготовлення авіаційного палива;
дату відбирання проби та дату проведення випробування;
гарантійний строк зберігання;
знак відповідності технічним регламентам;
нормативні значення та фактичні результати випробувань, що підтверджують відповідність 

марки авіаційного палива вимогам цього Технічного регламенту;
відомості щодо декларації про відповідність;
посилання на національні стандарти на правила і методи випробування;
номер партії (резервуара);
дані про вид та кількість додатків (присадок);
підпис керівника лабораторії або уповноваженої особи, скріплений печаткою (за її наявності).
8. Супровідна документація на партію авіаційного палива, що вводиться в обіг та надається на 

ринку, подається згідно із законодавством про мови.
Вимоги щодо авіаційного палива

9. Дозволяється введення в обіг і надання на ринку авіаційного бензину, що відповідає вимо-
гам, зазначеним у додатку 1.

10. Для ідентифікації авіаційного бензину використовуються барвники синього кольору. 
Допускається за спільним погодженням виробника/розповсюджувача і користувача згідно з 
оформленим договором додавання речовин-маркерів.

11. До складу авіаційного бензину необхідним є додавання антидетонаційного додатка (при-
садки).

До складу авіаційного бензину дозволено додавання додатків (присадок): протиокисних, про-
тизношувальних, противодокристалізаційних, антистатичних, антикорозійних, деактиваторів ме-
талу тощо.

12. Додатки (присадки) повинні мати паспорт безпечності хімічної продукції і не повинні по-
гіршувати інших показників якості авіаційного бензину, що повинно бути підтверджено прото-
колом випробувань авіаційного бензину акредитованої випробувальної лабораторії або паспор-
том якості.

13. Паливо для реактивних двигунів залежно від марки повинно відповідати вимогам додат-
ків 2 і 3.

14. До складу палив для реактивних двигунів дозволено додавання додатків (присадок): про-
тиокисних, протизношувальних, антикорозійних деактиваторів металів, присадок для покращен-
ня характеристик електропровідності, противодокристалізаційних, біоцидних тощо.

15. Додатки (присадки) повинні мати паспорт безпечності хімічної продукції і не повинні по-
гіршувати інших показників якості палив для реактивних двигунів.

Оцінка відповідності
16. Для проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник виробни-

ка застосовує процедуру оцінки відповідності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для 
розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповіднос-
ті» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 625) для:

авіаційних палив, що виробляються або імпортуються партіями, — за модулем F1;
авіаційних палив, що виробляються дослідними партіями, — за модулем F1;
авіаційних палив, що виробляються або імпортуються серійно, — за модулями A1.
17. Методи випробувань, у тому числі відбирання проб, необхідних для виконання вимог цьо-

го Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними 
стандартами, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) — нормативними 
документами.

18. Виробник розробляє технічну документацію, що повинна містити інформацію про вироб-
ництво і застосування авіаційних палив і за якою можливо оцінити відповідність палив вимогам 
цього Технічного регламенту.

До технічної документації додаються:
технологічний регламент або інструкція на виробництво;
акт впровадження у серійне виробництво продукції;
акти приймання дослідної партії та протоколи випробувань продукції.
Для авіаційних палив, що містять у своєму складі додатки (присадки), до технічної докумен-

тації також додається паспорт безпечності хімічної продукції.
19. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представ-

ник виробника складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 4.
20. Перед введенням в обіг авіаційного палива на документ про якість (паспорт якості) авіа-

ційного палива виробником або уповноваженим представником виробника повинен бути нане-
сений знак відповідності технічним регламентам, що підтверджує відповідність авіаційного па-
лива вимогам цього Технічного регламенту, так, щоб забезпечувалася його видимість, розбір-
ливість та незмивність.

У разі проведення оцінки відповідності призначеним органом з оцінки відповідності до знака 
відповідності додається його ідентифікаційний номер.

Зображення знака відповідності технічним регламентам виконується згідно з формою та 
описом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 
«Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов 
його нанесення» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 299).

21. Виробник або його уповноважений представник, або імпортер, або розповсюджувач збе-
рігає технічну документацію на авіаційне паливо та декларацію про відповідність протягом 10 ро-
ків після виготовлення останньої партії авіаційного палива і надає їх для перевірки уповноваже-
ним органам державного ринкового нагляду в установлених законодавством випадках.

22. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами за-
вдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до За-
кону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

23. Перевірка технічних характеристик палив, які надаються на ринку, проводиться органом 
державного ринкового нагляду за видом продукції «авіаційний бензин та палива для реактив-
них двигунів» відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль не-
харчової продукції».

Додаток 1 
до Технічного регламенту

ВИМОГИ 
щодо характеристик авіаційного бензину

Найменування показника
Одиниця  
вимірю-
вання

Значення 
норм

1. Октанове число за моторним методом не нижче 99,6
2. Вміст тетраетилсвинцю не вище г/дм3 0,27
3. Фракційний склад:

10 відсотків переганяється за температури не вище ºС 75
40 відсотків переганяється за температури не нижче —»— 75
50 відсотків переганяється за температури не вище —»— 105
90 відсотків переганяється за температури не вище —»— 135
кінець кипіння не вище —»— 170
сума температур 10 та 50 відсотків відгону не нижче —»— 135
вихід не менше відсотків 97
залишок не більше —»— 1,5
втрати не більше —»— 1,5

4. Тиск насиченої пари у межах кПа 38—49
5. Температура кристалізації не вище ºС мінус 58
6. Масова частка загальної сірки не більше відсотків 0,05
7. Вміст синього барвника не більше мг/л 2,7
8. Вміст фактичних смол не більше мг/100 см3 3

9. Випробування на мідній пластинці за температури 100 
°С протягом 2 годин не більше

балів 1

10. Питома електрична провідність не більше пСм/м 450
11. Теплота згорання МДж/кг не нижче 43,5

Додаток 2  
до Технічного регламенту 

ВИМОГИ 
щодо характеристик палива для реактивних двигунів марки ДЖЕТ А-1 (Jet A-1)

Найменування 
показника

Одиниця  
вимірювання Значення норм

1. Густина за температури 15 ºC кг/м3 у межах 775–840
2. Фракційний склад:

10 відсотків переганяється за температури ºC не вище 205
температура кінця кипіння —»— не вище 300
залишок від дистиляції відсотків не більше 1,5
втрати під час перегонки не більше 1,5

3. Кінематична в’язкість за температури 
мінус 20 ºC

мм2/с не більше 8

4. Нижча теплота згорання МДж/кг не менше 42,8
5. Висота некіптявого полум’я, якщо містить біль-

ше 3 відсотків нафталінових вуглеводнів
мм не менше 25

не менше 19
6. Температура спалаху у закритому тиглі ºC не нижче 38
7. Температура початку кристалізації —»— не вище мінус 40

не вище мінус 47*
8. Кислотне число мг КОН на 1 г не більше 0,015
9. Частка ароматичних вуглеводнів:

об’ємна відсотків не більше 25
10. Концентрація фактичних смол мг на 100 см3 

палива
не більше 7

11. Масова частка загальної сірки відсотків не більше 0,3
12. Масова частка меркаптанової сірки —»— не більше 0,003
13. Випробування на мідній пластинці за темпера-

тури 100 ºC протягом 2 годин 1

14. Термоокиснювальна стабільність JFTOT (2,5 го-
дин за температури не нижче 260 ºC):
перепад тиску на фільтрі
відкладення на трубці

кПа  
(мм рт. ст.)

балів

не більше 3,3 (25)
не більше 3 (за від-
сутності відкладень, 
які мають незвичний 

колір або колір  
«павича»)

15. Питома електрична провідність пСм/м у межах 50—450
16. Метилові естери жирних кислот Мг/кг не більше 50
17. Змащувальна здатність (діаметр плями зносу) мм не більше 0,85

не більше 0,7**__________
*На вимогу замовника.
** Для Міноборони.

Додаток 3 
до Технічного регламенту

ВИМОГИ 
щодо характеристик палив для реактивних двигунів марок ТС-1 та РТ

Найменування показника Одиниця  
вимірювання

Значення норм
ТС-1 РТ

1. Густина  
за температури 20 ºC

не менше кг/м3 775 775

2. Фракційний склад:
температура початку кипіння ºС не нижче 135
10 відсотків переганяється 
за температури

—»— не вище 175 не вище 175

50 відсотків переганяється 
за температури

—»— не вище 225 не вище 225

90 відсотків переганяється 
за температури

—»— не вище 270 не вище 270

98 відсотків переганяється 
за температури

—»— не вище 280 не вище 280

3. Кінематична в’язкість за 
температури:

мм2/с не менше 1,25 не менше 1,25

20 ºС
мінус 40 ºC не більше 16 не більше 16

4. Нижча теплота згорання МДж/кг не менше 43,12 не менше 43,1
5. Висота некіптявого полум’я мм не менше 25 не менше 25
6. Температура спалаху у за-

критому тиглі
ºC не нижче 28 не нижче 30

7. Температура початку крис-
талізації

—»— не вище мінус 55 не вище мінус 55

8. Кислотність мг КОН на 100 
см3 палива

не більше 0,7 не більше 0,7

9. Термоокиснювальна ста-
більність у статичних умо-
вах: кількість осаду

мг на 100 см3 
палива

не більше 18 не більше 6

10. Частка ароматичних  
вуглеводнів:

відсотків

масова не більше 22 не більше 22
об’ємна: не більше 20 не більше 20

11. Концентрація фактич-
них смол

мг на 100 см3 
палива

не більше 5 не більше 4

12. Масова частка загаль-
ної сірки

відсотків не більше 0,25 не більше 0,1

13. Масова частка меркаптано-
вої сірки

—»— не більше 0,003 не більше 0,001

14. Корозія мідної пластинки 
(3 години ±5 хвилин) за тем-
ператури 100 ºC

балів не більше 1 не більше 1

15. Термоокиснювальна ста-
більність JFTOT (2,5 го-
дин за температури не ниж-
че 260 ºC)
перепад тиску на фільтрі
відкладення на трубці

кПа  
(мм. рт. ст.)

балів

не більше 3,3 (25)
не більше 3

за відсутності від-
кладень, які мають 

незвичайний ко-
лір, або колір «па-

вича»

не більше 3,3 (25)
не більше 3

за відсутності  
відкладень, які ма-
ють незвичайний  
колір, або колір 

«павича»
16. Питома електрична про-

відність:
за температури заправ-
ки техніки 
за температури 20 ºС

пСм/м не менше 50
не більше 600

не менше 50
не більше 600

17. Масова частка нафталінових 
вуглеводнів

відсотків не більше 3 не більше 1,5

18. Йодне число г йоду на 
100 г палива

не більше 3,5 не більше 0,5

19. Зольність відсотків не більше 0,003 не більше 0,003
Додаток 4 

до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відповідність

___________________________________________________________________________
(назва Технічного регламенту)

___________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання (виробника або

___________________________________________________________________________
уповноваженого представника, який декларує відповідність авіаційних палив)

підтверджує, що ____________________________________________________________,
          (позначення авіаційного палива)

виготовляється (виготовлено) за _______________________________________________
                                 (позначення та назва нормативного документа)
Сертифікат відповідності _____________________________________________________

                                        (назва та номер документа про відповідність, дата його 
___________________________________________________________________________

реєстрації, строк дії, назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)
Декларацію складено під повну відповідальність 
___________________________________________________________________________

(найменування виробника або уповноваженого представника)

___________________
(посада)

___________________
(підпис)

_______________________________
(ініціал та прізвище) 

МП (за наявності)

«___»____________ ____ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 26 травня 2021 р. № 523

ЗМІНА, 
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового 

нагляду здійснюють державний ринковий нагляд
Доповнити перелік пунктом 60 такого змісту:

«60. Авіаційний бензин 
та палива для реактив-
них двигунів

постанова Кабінету Міністрів України від 
26 травня 2021 р. № 523 «Про затвер-
дження Технічного регламенту щодо ви-
мог до авіаційного бензину та палив для 
реактивних двигунів»

Держекоінспекція».



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 26 травня 2021 р. № 524 

Київ

Про затвердження Порядку застосування податковими 
органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій  

до юридичних осіб (крім уповноважених установ)  
за порушення вимог валютного законодавства

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про валюту і валютні операції» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Затвердити Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді 
штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог 
валютного законодавства, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 26 травня 2021 р. № 524

ПОРЯДОК 
застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій 
до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного 

законодавства
1. Цей Порядок визначає механізм застосування ДПС та її територіальними органами 

(податковими органами) заходів впливу у вигляді штрафних санкцій за порушення вимог 
валютного законодавства (крім порушення граничних строків розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів) та встановлює розмір штрафних санкцій.

2. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються в значенні, наведено-
му в Законі України «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон), Податковому кодексі 
України, нормативно-правових актах Національного банку.

3. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб (крім уповноважених установ), 
які порушили вимоги валютного законодавства.

4. Податкові органи застосовують до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за-
ходи впливу у вигляді штрафних санкцій за кожний вид порушення вимог валютного зако-
нодавства, встановлених Законом та/або визначених нормативно-правовими актами Наці-
онального банку, які прийняті відповідно до Закону, зокрема у Положенні про заходи за-
хисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердже-
ному постановою Правління Національного банку від 2 січня 2019 р. № 5, а саме з питань 
проведення розрахунків на території України; проведення розрахунків за валютними опе-
раціями; торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей; 
здійснення окремих операцій в іноземній валюті; здійснення валютних операцій в умовах 
запроваджених заходів захисту.

5. Податкові органи за допущення порушень, зазначених у пункті 4 цього Порядку, за-
стосовують до юридичних осіб (крім уповноважених установ) штрафні санкції у розмірі 
25 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перера-
хованої у національну валюту за офіційним курсом Національного банку, встановленим 
на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення, встановленого в резуль-
таті перевірки.

Ті самі дії, вчинені повторно юридичною особою (крім уповноважених установ), до якої 
протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення 
штрафу (штрафної санкції) у розмірі 50 відсотків суми операції, проведеної з порушенням 
валютного законодавства, перерахованої у національну валюту за офіційним курсом Наці-
онального банку, встановленим на день здійснення такої операції, за кожен випадок пору-
шення, встановленого в результаті перевірки.

6. Податкові органи застосовують до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за 
порушення вимог валютного законодавства заходи впливу у вигляді штрафних санкцій 
протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з 
дня його вчинення.

Днем виявлення порушення вимог валютного законодавства є дата складення акта до-
кументальної або фактичної перевірки юридичної особи (крім уповноважених установ).

Заходи впливу застосовуються за порушення юридичною особою (крім уповноважених 
установ) вимог валютного законодавства на підставі результатів проведених податковими 
органами документальних та фактичних перевірок.

7. Податкове повідомлення-рішення про застосування заходів впливу до юридичних 
осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства прийма-
ється податковими органами за результатами документальних та фактичних перевірок у 
порядку, визначеному Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, 
що регламентують форму та порядок надіслання (вручення) податкових повідомлень-рі-
шень платникам податків.

8. Податкове повідомлення-рішення, прийняте податковим органом, може бути оскар-
жене в адміністративному або судовому порядку.

Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень або інших рішень подат-
кових органів здійснюється в порядку, визначеному Податковим кодексом України та нор-
мативно-правовими актами, що регламентують процедуру оскарження. 

9. Суми стягнених штрафних санкцій спрямовуються до державного бюджету.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 525 
Київ

Деякі питання діяльності приватного акціонерного 
товариства «Експортно-кредитне агентство»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Статут приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство», затвер-

джений постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 65 «Питання утворен-
ня Експортно-кредитного агентства» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 16, ст. 556), ви-
класти в редакції, що додається. 

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 65 «Питання 
утворення Експортно-кредитного агентства» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 16, ст. 
556) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 65 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 26 травня 2021 р. № 525)

СТАТУТ 
приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»

Загальні положення
1. Приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агентство» (далі — товари-

ство) утворене відповідно до Закону України «Про забезпечення масштабної експансії екс-
порту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування 
та здешевлення кредитування експорту».

2. Найменування товариства:
українською мовою:
повне найменування — приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агент-

ство»;
скорочене найменування — ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»;
англійською мовою:
повне найменування — private joint-stock company «Export-credit agency»;
скорочене найменування — «PJSC ЕСА».
3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указа-

ми Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-право-
вими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також цим 
Статутом.

4. Місцезнаходження товариства: Україна, 01103, м. Київ, бульв. Дружби Народів, 28.
Мета та предмет діяльності товариства

5. Основною метою діяльності товариства є стимулювання масштабної експансії екс-
порту товарів (робіт, послуг) українського походження.

6. Товариство на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає 
гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у вико-
нанні програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

7. Товариство є уповноваженим Кабінетом Міністрів України на виконання функцій, за-
безпечення фінансових зобов’язань та здійснення прав, що випливають з двосторонніх 
угод України про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також багатосторонніх міжна-
родно-правових актів України.

Акти товариства, видані на забезпечення виконання угод, зазначених в абзаці першому 
цього пункту, не підлягають тимчасовим обмеженням та спеціальним приписам, що запро-
ваджуються центральними органами виконавчої влади у кризовий період.

8. Основними завданнями товариства є:
захист українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних 

з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), шляхом страхування, пере-
страхування та гарантування;

впровадження сучасних фінансових технологій у зовнішній торгівлі та механізму під-
тримки експорту шляхом страхування, перестрахування та гарантування;

забезпечення розвитку експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, під-
вищення конкурентоспроможності товарів (робіт, послуг) українського походження на сві-
товому ринку;

участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними 
кредитами;

співпраця з міжнародними та іноземними фінансовими організаціями, в тому числі для 
акумуляції міжнародної фінансової допомоги, для забезпечення зростання експорту та на-
ціональної економіки.

9. Предметом діяльності товариства є:
1) страхування та перестрахування:
експортних кредитів, наданих банками-кредиторами українському експортеру для за-

безпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому чис-
лі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від комерційних та некомерційних ризи-
ків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання українським експортером 
зобов’язань за наданими кредитами;

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів, у тому числі на 
стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від комерційних або некомерційних ризиків для 
забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань 
за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

експортних кредитів, наданих іноземному покупцю або банку іноземного покупця бан-
ками-кредиторами, у тому числі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від комер-
ційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невико-
нання іноземним покупцем (банком іноземного покупця) зобов’язань за кредитами, на-
даними йому під зобов’язання закупівлі товарів (робіт, послуг) українського походження;

прямих інвестицій з України, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, від 
некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі втрати інвестицій 
або їх частини;

акредитивів, підтверджених банком українського експортера, від комерційних та неко-
мерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання банком іно-
земного покупця зобов’язань з оплати коштів за поставлені товари (роботи, послуги) укра-
їнського походження;

договірних банківських гарантій;
2) надання:
сек’юритизаційних гарантій банкам-кредиторам для забезпечення відшкодування отри-

маних ними коштів рефінансування експортних кредитів, застрахованих товариством;
зустрічних гарантій банкам українських експортерів з метою відшкодування коштів у 

разі використання наданих ними договірних гарантій, застрахованих товариством;
тендерних гарантій (гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час 

участі в міжнародних тендерах);
3) участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортни-

ми кредитами;
4) консультаційна діяльність;
5) інші види діяльності, які передбачені законодавством та не суперечать меті діяль-

ності товариства.
10. Діяльність товариства щодо страхування, перестрахування та надання гарантій не 

потребує ліцензування.
Для провадження інших видів господарської діяльності товариство отримує необхідні 

дозволи та ліцензії у випадках та порядку, передбачених законами.
Юридичний статус товариства

11. Товариство є юридичною особою. Тип товариства — приватне акціонерне товари-
ство. 

Права та обов’язки юридичної особи товариство набуває з дня його державної реєстра-
ції в установленому законом порядку.

12. Товариство провадить свою діяльність відповідно до законодавства, міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та цьо-
го Статуту. 

У разі коли міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені Законом України «Про за-
безпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походжен-
ня шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», застосову-
ються правила міжнародного договору.

13. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутові штампи із 
своїм найменуванням, фірмові бланки та власний офіційний веб-сайт.

14. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнові 
та немайнові права, нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім ви-
падків, передбачених законодавством та цим Статутом.

15. Товариство має право в установленому порядку виступати засновником та/або учас-
ником юридичних осіб як на території України, так і за її межами.

16. Товариство створює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу 
юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, засновником або учасником 
яких є товариство, здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями юридичних осіб, засновником або учасни-
ком яких воно є, а вони — не відповідають за зобов’язаннями товариства, крім випадків, 
передбачених законодавством чи договором.

17. Товариство має право відкривати рахунки а банках в національній та іноземній ва-
люті, в тому числі в іноземних банках.

18. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна.
19. Фінансово-господарська діяльність товариства провадиться відповідно до фінансо-

вого плану, який складається товариством згідно із законодавством та затверджується за-
гальними зборами акціонерів товариства, крім випадків, визначених законом.

20. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями акціонерів. Акціонери не 
відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю 
товариства, у межах вартості належних їм акцій товариства.

Майно товариства
21. Майно товариства складається з основних фондів, обігових коштів, а також фінан-

сових та інших активів, відображених у самостійному балансі товариства.
22. Майно товариства формується за рахунок:
майна, коштів та нематеріальних активів, переданих йому засновником як вклади (вне-

ски) до статутного капіталу;
власних коштів;
коштів, залучених від державних та приватних інвесторів на поворотній або безпово-

ротній основі;
коштів, наданих міжнародними організаціями на поворотній або безповоротній основі;
бюджетних коштів в разі передбачення їх законом про Державний бюджет України на 

відповідний рік;
інших джерел, не заборонених законодавством.
23. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, 

вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що відповідають визначеним цим Статутом меті та 
предмету діяльності товариства і не суперечать законодавству.

Статутний капітал товариства
24. Статутний капітал товариства становить  200000000 (двісті мільйонів) гривень 00 

копійок.
25. Статутний капітал поділяється на 200000 (двісті тисяч) простих іменних акцій номі-

нальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна.
26. Засновнику товариства в особі Кабінету Міністрів України належить 200000 (двісті 

тисяч) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 200000000 (двісті мільйо-
нів) гривень, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

27. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутно-
го капіталу в порядку, визначеному законодавством. Рішення про зміну (збільшення або 
зменшення) розміру статутного капіталу товариства приймається загальними зборами ак-
ціонерів.

28. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вар-
тості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встанов-
леному НКЦПФР.

29. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про ре-
зультати емісії всіх попередніх випусків акцій.

30. Збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здій-
снюється шляхом розміщення додаткових акцій.

31. Збільшення статутного капіталу товариства без залучення додаткових внесків здій-
снюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

32. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу 
шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його ста-
тутного капіталу.

33. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, 
крім випадків, установлених законом.

34. Статутний капітал товариства зменшується в порядку, установленому НКЦПФР, 
шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викупле-
них товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

35. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства правлін-
ня товариства протягом 30 днів повинно письмово повідомити кожному кредитору, вимо-
ги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішен-
ня. Кредитор, вимоги якого до товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до товариства з 
письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір то-
вариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи по-
руки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше 
не передбачено договором між товариством та кредитором.

36. У разі коли кредитор не звернувся у строк, визначений пунктом 35 цього Статуту, до 
товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення 
додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

37. Товариство в установленому НКЦПФР порядку має право анулювати викуплені ним 
акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не 
змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Цінні папери товариства
38. Акції товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо товариства.
39. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстра-

цію їх випуску в установленому законодавством порядку.
40. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.
41. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цін-

ні папери товариства.
42. Товариство здійснює емісію простих іменних акцій в порядку, встановленому за-

конодавством.
43. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів відповідно до зако-

нодавства. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості 
активів товариства, приймається загальними зборами.

44. Обслуговування випуску акцій товариства, облік та підтвердження права власності 
на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему.

45. Стосовно акцій товариства, що належать державі, у розмірі 50 відсотків статутного 
капіталу товариства плюс одна акція не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх 
відчуження з державної власності.

46. Відчуження акцій товариства в розмірі 50 відсотків статутного капіталу товариства 
мінус одна акція здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації після 
прийняття в установленому порядку відповідного рішення.

Прибуток та покриття збитків
47. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства визначається рішенням 

загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства та цього Статуту.
48. Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статут-

ному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства.
49. Виконання боргових зобов’язань товариства може забезпечуватися державними га-

рантіями.
50. Для забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування за-

лежно від видів страхування (перестрахування) товариство формує страхові резерви.
51. Кошти страхових резервів використовуються товариством виключно для здійснення 

товариством страхових виплат, пов’язаних з виконанням своїх зобов’язань.
52. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано в 

установленому законодавством порядку.
53. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами ак-

ціонерів товариства.
54. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати 

виплату дивідендів за простими акціями у разі, коли:
звіт про результати емісії акцій не зареєстровано в установленому законодавством по-

рядку;
власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу.
55. Товариство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї діяльності, надає 

фінансову звітність і статистичну інформацію згідно із законодавством.
Органи та посадові особи органів товариства

56. Управління діяльністю товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання 
(призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством.

57. Органами товариства є:
загальні збори акціонерів;
наглядова рада;
правління;
ревізійна комісія.
58. Органи товариства діють у межах повноважень та компетенції, що визначається цим 

Статутом, внутрішніми документами товариства та законодавством.
59. Посадовими особами органів товариства є фізичні особи — голова та члени нагля-

дової ради, ревізійної комісії та правління.
60. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів товариства здійсню-

ється відповідно до цього Статуту та законодавства.
61. Посадові особи органів товариства несуть відповідальність перед товариством за 

збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
62. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представ-

никами інших акціонерів товариства на загальних зборах акціонерів.
Засновники та акціонери товариства

63. Засновником та акціонером товариства, якому належить 100 відсотків акцій товари-
ства, є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Акціонерами товариства можуть бути:
держава в особі органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави 

у статутному капіталі товариства;
фізичні та юридичні особи.
64. До прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію акцій, що нале-

жать державі у статутному капіталі товариства, функції з управління корпоративними пра-
вами держави здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управ-
ління — Мінекономіки (далі — уповноважений орган управління).

65. Кожною простою акцією товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, 
включаючи права на:

1) участь в управлінні товариства;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;
4) отримання частини майна товариства, пропорційної вартості належних йому акцій то-

вариства, у разі ліквідації товариства;
5) отримання інформації про господарську діяльність товариства, якщо вона не стано-

вить державну таємницю. Доступ до відомостей, що становлять державну таємницю, здій-
снюється на підставі законодавчих актів про захист державної таємниці;

6) призначення представників на загальні збори акціонерів товариства та їх відкликан-
ня.

66. Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
67. На вимогу акціонерів товариство зобов’язане надавати їм для ознайомлення доку-

менти та інформацію відповідно до законодавства.
68. Акціонери зобов’язані:
1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів товариства;
2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів товариства;
3) виконувати свої зобов’язання перед товариством, зокрема ті, що пов’язані з майно-

вою участю;
4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені законодавством і 

цим Статутом;
5) не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність 

товариства;
6) не втручатися в оперативно-господарську діяльність товариства.
69. Акціонери виконують інші обов’язки, передбачені законодавством.

Загальні збори акціонерів
70. Загальні збори акціонерів є вищим органом товариства. Функції загальних зборів 

акціонерів здійснює уповноважений орган управління.
З питань, передбачених підпунктами 1 та 9 пункту 72 цього Статуту, рішення приймає 

Кабінет Міністрів України за поданням уповноваженого органу управління в установлено-
му порядку.

71. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності товари-
ства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради товариства зако-
ном або цим Статутом.

Наглядова рада товариства має право включити до порядку денного загальних збо-
рів акціонерів товариства будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції за-
коном або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами акціонерів товариства.

72. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:
1) внесення змін до Статуту;
2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
4) прийняття рішення про емісію акцій;
5) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про наглядову раду, правління,  ревізійну комісію  та Поряд-

ку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради;
10) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради відповідно до ви-

мог, встановлених НКЦПФР;
11) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради відповідно до вимог, 

встановлених НКЦПФР;
12) затвердження річного звіту товариства;
13) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його роз-

гляду;
14) призначення аудитора (аудиторської фірми) товариства, обраного наглядовою ра-

дою для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого 
(минулих) року (років), розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 
результатами його розгляду;

15) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених зако-
ном;

16) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків 
обов’язкового викупу акцій;

17) затвердження стратегічного плану розвитку товариства;
18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених за-

коном;
19) встановлення кількісного складу наглядової ради, обрання членів наглядової ра-

ди, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

20) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винят-
ком випадків, встановлених законом;

21) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове при-
пинення їх повноважень;

22) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо рин-

кова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 
(двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
товариства, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, 
якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, або якщо рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (де-
сять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованіс-
тю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необ-
хідної інформації;

26) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбачено-
го частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, 
звіту ревізійної комісії;

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
29) обрання комісії з припинення товариства; 
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30) затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами май-

на, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного ба-
лансу;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів ак-
ціонерів згідно із законом та/або цим Статутом.

73. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних 
зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

74. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов’язково вносяться питан-
ня, передбачені підпунктами 12, 15 і 27 пункту 72 цього Статуту.

75. Положення статей 33—48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо поряд-
ку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються у разі, коли то-
вариство має одного акціонера.

Наглядова рада
76. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах 

компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність правління.
77. Наглядова рада діє на підставі цього Статуту та Положення про неї.
78. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або інших орга-

нів товариства.
79. Член наглядової ради діє в інтересах товариства, а не особи або органу, що висунув, 

затвердив або обрав відповідного члена наглядової ради товариства.
80. Кількісний склад наглядової ради становить сім осіб.
81. Члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності, встановленим 

Положенням про наглядову раду.
82. Персональний склад наглядової ради визначається на конкурсних засадах у поряд-

ку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у разі появи в товаристві інших акціонерів, 
крім держави, — загальними зборами акціонерів.

83. Голова та заступник голови наглядової ради обираються членами наглядової ради з їх 
числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

84. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

85. Строк повноважень членів наглядової ради товариства становить п’ять років.
86. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рі-

шенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови од-
ночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради.

87. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання. 
88. У період виконання членами наглядової ради своїх функцій їм виплачується винаго-

рода у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, цим Статутом, а також цивіль-
но-правовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір 
від імені товариства підписує голова правління чи інша уповноважена загальними збора-
ми акціонерів особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. З при-
пиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укла-
деного з ним.

Компенсація витрат, пов’язаних з виконанням членами наглядової ради своїх функцій 
(на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські, транспортні витрати тощо), здійснюють-
ся за рахунок товариства. 

89. Без рішення загальних зборів акціонерів на підставі рішення наглядової ради повно-
важення члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариству за два тижні;
2) у разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я;
3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до по-

карання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим.
У разі коли член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповіда-

ти вимогам, визначеним Положенням про наглядову раду, він повинен скласти свої повнова-
ження шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

90. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом 
та цим Статутом.

91. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім 

тих, що віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, та тих, що 
рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;

2) розгляд та затвердження звітів про результати діяльності товариства;
3) погодження правил провадження діяльності товариства із страхування від комерцій-

них та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій, які затверджуються Ка-
бінетом Міністрів України, та часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кре-
дитами;

4) затвердження положень про правила страхування, перестрахування та надання гаран-
тій;

5) затвердження положень про страхові тарифи, склад страхових резервів, правил їх 
формування та використання;

6) затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, 
а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

7) затвердження складу та форм звітності про діяльність товариства;
8) затвердження положення про винагороду членів правління, вимоги до якого встанов-

люються НКЦПФР;
9) затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюють-

ся НКЦПФР;
10) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акці-

онерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
11) прийняття рішення про емісію товариством інших цінних паперів, крім акцій;
12) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних па-

перів;
13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
14) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
15) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлен-

ня розміру їх винагороди;
16) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення по-

вноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правлін-
ня;

17) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
18) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього 

аудитора);
19) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу 

внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому 
числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

20) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством досто-
вірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товари-
ством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

21) затвердження за поданням правління основних напрямів діяльності товариства, у то-
му числі з урахуванням стратегічних та програмних документів, що формують державну по-
літику у сфері розвитку експорту;

22) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
23) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської 

перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення 
умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, вста-
новлення розміру оплати його (її) послуг;

24) затвердження рекомендацій загальним зборам акціонерів за результатами розгля-
ду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для при-
йняття рішення щодо нього;

25) вирішення питань про участь товариства в об’єднаннях підприємств;
26) вирішення питань про створення та/або участь в юридичних особах, їх реорганіза-

цію та ліквідацію;
27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або 

відокремлених підрозділів товариства;
28) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVI 

Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення товариства;

29) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання зго-
ди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його пред-
метом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, 
якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заін-
тересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності товариства;

31) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок при-
йняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивіден-
дів або викупу акцій;

32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товари-
ству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення роз-
міру оплати її послуг;

34) затвердження положення про корпоративного секретаря;
35) прийняття рішення про передачу виконання окремих функцій або бізнес-процесів 

спеціалізованим компаніям на договірних умовах;
36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради 

згідно із законом та цим Статутом.
92. Наглядова рада має право приймати рішення (крім тих, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів акціонерів), які можуть бути необхідними для ефективного ви-
конання покладених на неї завдань та оперативного вирішення питань забезпечення діяль-
ності товариства.

Питання, що належать до компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися інши-
ми органами товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встанов-
лених законом.

93. Член наглядової ради має право:
отримувати будь-яку інформацію та документацію про товариство, якщо така інформація 

(документація) йому необхідна для виконання функцій члена наглядової ради;
вносити на розгляд наглядової ради викладену в письмовій формі позицію щодо незго-

ди з рішеннями, прийнятими головою правління та правлінням. У разі підтримання наглядо-
вою радою зазначеної позиції члена наглядової ради відповідні рішення, прийняті головою 
правління та правлінням, підлягають перегляду.

Посадові особи органів товариства зобов’язані у п’ятиденний строк з моменту отриман-
ня товариством письмової вимоги члена наглядової ради забезпечити його доступ до відпо-
відної інформації (документації).

94. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та 
головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про 
наглядову раду.

95. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень їх здій-
снює один із членів наглядової ради, уповноважений головою наглядової ради.

96. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на 
вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу акціонерів, ревізійної комісії, 
правління чи його члена.

Засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.
97. Засідання наглядової ради є правоможним за наявності не менш як двох третин її 

членів.
У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради 

і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правоможними для 
вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, 
повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

98. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів від загальної кіль-
кості присутніх на засіданні членів наглядової ради.

99. Наглядова рада не може втручатися в оперативну діяльність товариства.
100. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку 

обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за вза-
ємодію між товариством та акціонерами та/або інвесторами.

101. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів 
для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції. Порядок їх утворення і ді-
яльності, а також формування складу встановлюється в Положенні про наглядову раду та 
відповідний комітет. 

У складі наглядової ради обов’язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з пи-
тань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з питань призначень.

Правління
102. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом товариства, що 

здійснює керівництво поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його 
роботи згідно із законодавством та цим Статутом. Кількісний склад правління — п’ять осіб. 
Правління обирається строком на три роки. До складу правління входять голова правління, 
його заступники та інші члени правління.

103. Правління діє на підставі цього Статуту та Положення про нього.
104. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівни-

цтвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 
загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

105. Голова та члени правління підзвітні загальним зборам акціонерів та наглядовій раді 
і організовують виконання їх рішень. Голова та члени правління діють від імені товариства у 
межах, встановлених цим Статутом і законодавством.

106. Голова та члени правління обираються наглядовою радою на підставі подання комі-
тету наглядової ради з питань призначень.

107. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієз-
датність і не є членом ревізійної комісії або наглядової ради.

108. Права та обов’язки членів правління визначаються законодавством, цим Статутом та 
Положенням про правління товариства, а також умовами контракту, що укладається з кож-
ним членом правління. Від імені товариства контракт з ними підписує голова наглядової ра-
ди або інша особа, уповноважена на те наглядовою радою.

109. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов’язане надати мож-
ливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених за-
коном, цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

110. Порядок скликання та проведення засідань правління визначається Положенням 
про правління.

111. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вно-
сити питання до порядку денного засідання.

112. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням наглядової ра-
ди. Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються законом 
та відповідним контрактом, що укладається між товариством та кожним з членів правління.

113. До виключної компетенції правління належить:
1) вирішення питань поточної діяльності товариства, які винесені на розгляд правління 

наглядовою радою, головою правління, заступником голови правління;
2) організація господарської діяльності товариства, фінансування, ведення обліку та звіт-

ності, виконання роботи з цінними паперами, придбання акцій інших акціонерних товариств 
тощо;

3) здійснення загального управлінського контролю, планування та координація госпо-
дарської діяльності філій та представництв товариства, а також дочірніх підприємств та ко-
ординація загальних планів роботи товариства з ними з метою забезпечення виконання за-
тверджених виробничих та фінансових планів;

4) підготовка та подання на затвердження загальних зборів акціонерів проекту стратегіч-
ного плану розвитку товариства, розроблення річного фінансового та інвестиційних планів 
товариства, затвердження оперативних планів роботи та здійснення контролю за їх виконан-
ням, затвердження річних бізнес-планів;

5) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, 
наглядової ради, підготовка матеріалів для розгляду таких питань зазначеними органами;

6) організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;
7) підготовка річної фінансової звітності товариства;
8) забезпечення дотримання товариством, його дочірніми підприємствами, філіями, 

представництвами та іншими відокремленими підрозділами вимог законодавства та цьо-
го Статуту;

9) розгляд матеріалів, складених за результатами ревізій та перевірок фінансово-госпо-
дарської діяльності товариства, звітів керівників його дочірніх підприємств, філій, представ-
ництв та інших відокремлених підрозділів з прийняттям відповідних рішень;

10) проведення аналізу і подання на розгляд загальних зборів акціонерів та наглядо-
вої ради річного звіту і балансу товариства, інформації про діяльність його дочірніх підпри-
ємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

11) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до виключної компетенції за-
гальних зборів акціонерів, наглядової ради та ревізійної комісії.

114. Засідання правління проводяться не рідше ніж один раз на місяць і вважаються 
правоможними, якщо на них присутні не менше трьох його членів. Рішення правління при-
ймається більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є ви-
рішальним.

115. Голова правління очолює правління, здійснює загальне керівництво та контроль за 
поточною господарською діяльністю товариства.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує веден-
ня протоколів засідань.

116. Голова правління має право:
1) без довіреності представляти товариство у відносинах з юридичними та фізичними 

особами, установами, організаціями, у тому числі міжнародними, органами державної вла-
ди та органами місцевого самоврядування, у судових органах в Україні та за її межами, про-
водить переговори від імені товариства;

2) вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності товариства;

3) організовувати розроблення основних напрямів та планів діяльності товариства, фі-
нансового плану товариства, підготовку звітів про їх виконання, пропозицій щодо порядку 
розподілу прибутку або покриття збитків;

4) видавати у межах компетенції накази та інші розпорядчі документи з питань діяльнос-
ті та в інтересах товариства;

5) відкривати та закривати рахунки в банках;
6) розпоряджатися відповідно до законодавства та цього Статуту майном і коштами то-

вариства;
7) затверджувати організаційну структуру за погодженням з наглядовою радою та штат-

ний розпис товариства, посадові інструкції, умови оплати праці та преміювання працівни-
ків товариства;

8) призначати на посаду та звільняти з посади директорів дочірніх підприємств товари-
ства, керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариства, визна-
чати умови оплати їх праці та матеріального забезпечення;

9) притягувати до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підпри-
ємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариства;

10) укладати колективний договір;
11) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, признача-

ти на посаду та звільняти з посади працівників товариства;
12) приймати відповідно до законодавства рішення щодо притягнення до матеріальної 

відповідальності працівників товариства;
13) установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці, 

установлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, поса-
дових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором;

14) здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників товариства;
15) розподіляти обов’язки між членами правління та делегувати їм частину своїх повно-

важень, якщо інше не встановлено законодавством та цим Статутом;
16) виконувати інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.
117. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, що пов’язано 

з його тимчасовою відсутністю, повноваження голови правління здійснює один з членів 
правління за рішенням голови правління.

118. У разі зміни голови правління обов’язковим є проведення позапланової перевірки 
фінансово-господарської діяльності товариства в порядку, передбаченому законом.

119. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради. Під-
стави припинення повноважень голови правління встановлюються законом, а також контр-
актом, укладеним з ним.

Інші органи та служби товариства
120. У товаристві також утворюється (призначається на посаду):
1) ревізійна комісія;
2) корпоративний секретар;
3) підрозділ з питань управління ризиками.

Ревізійна комісія
121. Ревізійна комісія проводить  перевірку фінансово-господарської діяльності това-

риства.
Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів та наглядовій раді.
122. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів. 

123. Порядок формування ревізійної комісії, її кількісний склад, а також вимоги до кан-
дидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію.

124. Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами акці-
онерів, але не може становити більш як п’ять років.

125. Не можуть бути членами ревізійної комісії:
1) член наглядової ради;
2) член правління;
3) корпоративний секретар;
4) члени інших органів та служб товариства;
5) особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
126. Права та обов’язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Ста-

тутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.
127. Член ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до 

закінчення строку повноважень ревізійної комісії за рішенням загальних зборів акціонерів.
128. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та по-

запланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, його філій, представ-
ництв та інших відокремлених підрозділів. Порядок проведення перевірок і організація ро-
боти ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію.

129. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за резуль-
татами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, у якому міститься інформація 
про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний пе-
ріод;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяль-
ності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

130. Ревізійна комісія вирішує питання, пов’язані з проведенням перевірок та організаці-
єю роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться у разі потреби, але не менш як один 
раз на три місяці, а також перед початком перевірок та за їх результатами. Ревізійна комісія 
є правоможною приймати рішення, якщо в засіданні бере участь не менше половини її чле-
нів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 
половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

Корпоративний секретар
131. У товаристві призначається на посаду корпоративний секретар, який обирається на-

глядовою радою. Корпоративний секретар діє відповідно до цього Статуту та положення про 
корпоративного секретаря, яке затверджується наглядовою радою.

Порядок призначення корпоративного секретаря визначається у положенні про корпо-
ративного секретаря.

132. Корпоративний секретар:
1) відповідає за взаємодію органів товариства між собою, з акціонерами та інвесторами, 

а також з юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
2) забезпечує дотримання органами та посадовими особами товариства процедурних ви-

мог до корпоративного управління, встановлених законодавством та внутрішніми докумен-
тами товариства;

3) проводить моніторинг відповідності цього Статуту та внутрішніх положень товариства 
вимогам законодавства та їх взаємної узгодженості, здійснює підготовку пропозицій щодо 
внесення змін до цього Статуту та внутрішніх положень товариства;

4) забезпечує підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядо-
вої ради та її комітетів;

5) виконує завдання, пов’язані з організацією засідань наглядової ради та комітетів на-
глядової ради (розсилає повідомлення про засідання та їх порядок денний; координує під-
готовку та розсилання документів, пов’язаних з роботою наглядової ради та її комітетів);

6) забезпечує своєчасне надання достовірної інформації про товариство  органам това-
риства та акціонерам, консультує посадових осіб органів товариства з питань корпоратив-
ного управління;

7) організовує розкриття інформації про товариство як емітента, що підлягає 
обов’язковому розкриттю відповідно до вимог законодавства;

8) веде та зберігає протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та 
її комітетів;

9) забезпечує зв’язок з акціонерами, у тому числі роз’яснення акціонерам їх прав, роз-
гляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;

10) здійснює нагляд за виконанням рішень наглядової ради;
11) готує щорічний план роботи наглядової ради;
12) взаємодіє з іншими органами товариства;
13) забезпечує організацію прийняття рішень органами товариства щодо юридичних 

осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
14) забезпечує ефективну участь уповноважених представників товариства у засіданнях 

органів управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
15) виконує інші завдання, визначені положенням про корпоративного секретаря.

Підрозділ з питань управління ризиками
133. Для забезпечення фінансової стійкості товариство створює підрозділ з управління 

ризиками, що підзвітний наглядовій раді.
Повноваження підрозділу з управління ризиками та порядок його діяльності визначають-

ся положенням про нього, що затверджується наглядовою радою.
134. Наглядова рада призначає керівника підрозділу з питань управління ризиками.

Облік та звітність товариства
135. Товариство у межах своїх повноважень провадить фінансово-господарську діяль-

ність відповідно до планів, що затверджуються органами товариства.
136. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним 

аудитором.
137. Посадові особи товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежного аудитора 

до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяль-
ності товариства.

138. Висновок аудитора, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську ді-
яльність, повинен містити інформацію про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяль-

ності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, 
оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства 
в його бухгалтерській звітності.

139. Товариство та уповноважений орган управління на своїх офіційних веб-сайтах опри-
люднюють щокварталу інформацію про діяльність товариства, обов’язковість оприлюднен-
ня якої визначено законодавством.

140. Товариство готує та оприлюднює щороку на своєму офіційному веб-сайті звіт про 
результати діяльності.

Трудовий колектив товариства
141. Трудовий колектив товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть 

участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших 
форм, що регулюють трудові відносини працівника з товариством.

142. Повноваження трудового колективу товариства реалізуються загальними зборами 
(конференцією) трудового колективу через виборні органи. Для представництва інтересів 
трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати 
органи колективного самоврядування, до складу яких не можуть обиратися члени правлін-
ня, або делегувати такі повноваження профспілковому органу, що діє в товаристві.

143. Відносини між адміністрацією товариства та трудовим колективом регулюються ко-
лективним договором.

144. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заро-
бітної плати, а також інших видів винагороди працівників відповідно до законодавства та 
цього Статуту.

145. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством.
146. Внутрішніми положеннями товариство може встановлювати додаткові (крім перед-

бачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їх 
окремих категорій.

Припинення товариства
147. Товариство може бути припинено шляхом реорганізації або ліквідації відповідно до 

законодавства.
148. Рішення про реорганізацію, ліквідацію, виділ товариства приймається загальними 

зборами акціонерів, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду або відповід-
них органів державної влади.

149. Порядок припинення товариства визначається законодавством.
150. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової 

ради та правління товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, під-
лягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

151. У разі ліквідації товариства всі кошти, що залишилися після задоволення вимог кре-
диторів, розподіляються між акціонерами — власниками простих акцій товариства пропо-
рційно кількості належних їм акцій. Кошти, що належать державі, спрямовуються до дер-
жавного бюджету.

152. Товариство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
запису про проведення державної реєстрації припинення товариства.

Внесення змін до Статуту товариства
153. Зміни до Статуту товариства затверджуються Кабінетом Міністрів України.
154. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства проводиться їх 

державна реєстрація відповідно до законодавства.
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 525

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 65

1. У першому реченні абзацу першого пункту 5 Положення про наглядову раду приват-
ного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство», затвердженого зазначе-
ною постановою, слова «п’ять осіб» замінити словами «сім осіб».

2. У Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової 
ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство», затверджено-
му зазначеною постановою:

1) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
«За рішенням комісії та за наявності технічних засобів засідання комісії може бути про-

ведено дистанційно в режимі відеоконференції.»;
2) перше речення пункту 7 після слів «її членів» доповнити словами «(у разі проведен-

ня в режимі відеоконференції — членів, які беруть участь у ній)»;
3) у тексті Порядку слово «Мінекономрозвитку» замінити словом «Мінекономіки».
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 26 травня 2021 р. № 534 

Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міністерство внутрішніх справ України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 (Офіцій-
ний вісник України, 2015 р., № 89, ст. 2972; 2016 р., № 12, ст. 503; 2017 р., № 72, 
ст. 2207), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 534

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Міністерство внутрішніх справ України

1. У пункті 4:
1) підпункт 13 викласти в такій редакції:
«13) забезпечує функціонування криміналістичного обліку та обліку знарядь 

кримінальних правопорушень, інших об’єктів;»;
2) підпункт 20 після слів «господарської діяльності» доповнити словами «та 

здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання відповідних лі-
цензійних умов»;

3) доповнити пункт підпунктом 271 такого змісту:
«271) забезпечує функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної без-

пеки та цивільного захисту в діяльності Національної поліції, Адміністрації Дер-
жприкордонслужби, ДСНС та Національної гвардії;»;

4) у підпункті 30 слова «поліцейських, військовослужбовців Національної гвар-
дії і» замінити словами «державних службовців МВС та ДМС, поліцейських та 
державних службовців Національної поліції, осіб рядового і начальницького скла-
ду служби цивільного захисту та державних службовців ДСНС, військовослуж-
бовців та державних службовців Національної гвардії та Адміністрації Держпри-
кордонслужби,»;

5) у підпункті 301 слова «вищих навчальних закладах» замінити словами «за-
кладах вищої освіти», а слова «навчальних закладів» — словами «закладів осві-
ти»;

6) доповнити пункт підпунктом 321 такого змісту:
«321) утворює комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасника-

ми бойових дій, учасниками війни, організовує її роботу та видає відповідні доку-
менти працівникам МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, 
що належать до сфери управління МВС, а також колишнім працівникам органів 
внутрішніх справ;»;

7) підпункт 34 після слів «напрями розвитку» доповнити словом «освітньої,»;
8) у підпункті 56 слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів 

освіти», а слова «Національної поліції» — словами «центральних органів вико-
навчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр,»;

9) у підпункті 57 слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів 
освіти», а після слова «МВС» доповнити словами «та центральних органів вико-
навчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр»;

10) у підпункті 59 слова «навчального процесу в начальних закладах» заміни-
ти словами «освітнього процесу в закладах освіти»;

11) доповнити пункт підпунктами 591—594 такого змісту:
«591) проводить моніторинг ефективності та успішності професійної діяльнос-

ті випускників закладів освіти, що належать до сфери управління МВС, Націо-
нальної гвардії та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямо-
вує і координує Міністр;

592) вивчає, аналізує та узагальнює результати освітньої та наукової діяльнос-
ті закладів та установ, що належать до сфери управління центральних органів ви-
конавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, розробляє пропо-
зиції із зазначених питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

593) установлює: 
вимоги до кандидатів на посади ректорів (начальників) вищих військових на-

вчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, їх 
структурних підрозділів, військових навчальних підрозділів закладів вищої осві-
ти та порядку їх призначення;

порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та док-
тора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), що належать до сфери 
управління МВС, Національної гвардії та центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

594) визначає порядок забезпечення обов’язковим для носіння форменим одя-
гом у закладах освіти, що належать до сфери управління МВС;».

2. У пункті 11:
1) підпункт 15 після слова «вищих» доповнити словом «військових»;
2) підпункт 18 після слова «відзнаки» доповнити словами «, інші види зао-

хочень»;
3) підпункт 19 викласти в такій редакції:
«19) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників 

закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, військовос-
лужбовців, резервістів Національної гвардії та Адміністрації Держприкордонслужби, 
поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, а 
також зазначених осіб після виходу на пенсію та пенсіонерів із числа осіб начальниць-
кого і рядового складу органів внутрішніх справ до нагородження державними наго-
родами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;»;

4) доповнити пункт підпунктом 201 такого змісту:
«201) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС, приймає рішення щодо їх 
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;».

3. Абзац третій пункту 111 викласти в такій редакції: 
«Державний секретар МВС призначається на посаду та звільняється з посади 

Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.».
4. У пункті 112:
1) підпункт 7 після слів «державних службовців апарату МВС» доповнити сло-

вами «, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служ-
би в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України»;

2) підпункти 11 і 12 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 травня 2021 р. № 540 
Київ

Про затвердження Порядку розподілу бюджетних 
призначень загального фонду державного 

бюджету на заходи, пов’язані з вакцинацією 
населення і запобіганням поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  
та боротьбою з її наслідками

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок розподілу бюджетних призначень загального фонду дер-
жавного бюджету на заходи, пов’язані з вакцинацією населення і запобіганням 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 травня 2021 р. № 540

ПОРЯДОК 
розподілу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету  
на заходи, пов’язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками
1. Цей Порядок визначає механізм розподілу бюджетних призначень загального 

фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Заходи, пов’язані з бороть-
бою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками» (код 3511380) (далі — бюджетна програма 3511380).

2. Бюджетні призначення за бюджетною програмою 3511380 розподіляються на за-
ходи, пов’язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
боротьбою з її наслідками, шляхом передачі на бюджетні програми відповідних голо-
вних розпорядників коштів державного бюджету.

3. Звернення про розподіл бюджетних призначень (далі — звернення) за бюджет-
ною програмою 3511380 подається міністерствами, обласною, Київською міською дер-
жадміністраціями та іншими органами державної влади (далі — заявники) до Кабіне-
ту Міністрів України.

У зверненні зазначаються:
напрям спрямування бюджетних коштів та їх обсяг;
головний розпорядник коштів державного бюджету (далі — головний розпоряд-

ник);
заходи, які планується здійснити за рахунок бюджетних коштів;
інформація про можливість (неможливість) фінансового забезпечення відповідних 

заходів за рахунок інших джерел та можливі наслідки в разі, коли бюджетні кошти не 
будуть виділені.

До звернення додаються фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо 
необхідного обсягу бюджетних коштів.

4. Заявники відповідають за правильність та достовірність поданих матеріалів, роз-
рахунків, обґрунтувань.

5. Кабінет Міністрів України відповідно до пріоритетності спрямування бюджетних 
коштів та з урахуванням поданої Мінфіном інформації щодо загального обсягу розпо-
ділених бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 та їх залишку згід-
но з прийнятими рішеннями Кабінету Міністрів України протокольним рішенням дору-
чає міністерству, до компетенції якого належить питання забезпечення реалізації на-
пряму, визначеного пунктом 2 цього Порядку (далі — розробник), разом із заінтересо-
ваними органами розглянути звернення та підготувати проект рішення Кабінету Міні-
стрів України про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

У разі розподілу бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 на но-
ву бюджетну програму (включаючи трансферти місцевим бюджетам) проектом рішен-
ня Кабінету Міністрів України також передбачається затвердження порядку викорис-
тання таких коштів.

6. Розробник разом із заінтересованими органами у тижневий строк розглядає звер-
нення і додані до нього матеріали та готує проект рішення Кабінету Міністрів України 
про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

У разі потреби Кабінет Міністрів України може скоротити строк розгляду звернен-
ня та підготовки проекту рішення про розподіл бюджетних призначень за бюджетною 
програмою 3511380.

7. У разі коли загальний обсяг розподілених бюджетних призначень за бюджетною 
програмою 3511380 відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України досяг-
не обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті за бюджет-
ною програмою 3511380, Мінфін у триденний строк повідомляє про це Кабінету Міні-
стрів України.

8. Розробник готує проект рішення Кабінету Міністрів України про розподіл бюджет-
них призначень за бюджетною програмою 3511380 і подає його в установленому по-
рядку на розгляд Кабінету Міністрів України після погодження з усіма заінтересовани-
ми органами.

У проекті рішення, зокрема, зазначаються:
головний розпорядник та у разі потреби відповідальний виконавець бюджетної про-

грами;
напрям спрямування бюджетних коштів, визначений відповідно до пункту 2 цього 

Порядку;
назва нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам) або 

код і назва бюджетної програми, за якою у державному бюджеті затверджено бюджет-
ні призначення;

обсяг коштів у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видат-
ки споживання, з них оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розви-
тку і кредитування бюджету);

у разі розподілу бюджетних призначень шляхом передачі у вигляді трансфертів міс-
цевим бюджетам — також їх обсяг у розрізі місцевих бюджетів;

положення про надання доручення щодо:
забезпечення відповідним головним розпорядником погодження рішення про роз-

поділ бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 з Комітетом Верхо-
вної Ради України з питань бюджету;

внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету 
після зазначеного погодження.

9. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про розподіл бюджетних 
призначень за бюджетною програмою 3511380 головний розпорядник:

звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погоджен-
ня відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом із фінансово-еко-
номічними розрахунками та обґрунтуваннями;

повідомляє у триденний строк Мінфіну про коди економічної класифікації видат-
ків бюджету, коди класифікації кредитування бюджету та відповідні обсяги бюджет-
них призначень, що розподіляються за бюджетною програмою 3511380, згідно із за-
значеним рішенням.

10. Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення Ко-
мітетом Верховної Ради України з питань бюджету для внесення в установленому по-
рядку змін до розпису державного бюджету, закріплення за новою бюджетною програ-
мою кодів програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету 
відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних призначень 
за бюджетною програмою 3511380.

11. Головний розпорядник після отримання довідки про внесення змін до розпису 
державного бюджету:

розробляє і затверджує документи, що застосовуються у процесі виконання держав-
ного бюджету та передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та осно-
вними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2002 р., № 9, ст. 414);

розробляє та затверджує паспорт бюджетної програми або зміни до паспорта бю-
джетної програми в установленому законодавством порядку.

12. Головний розпорядник щомісяця до 5 числа подає Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних ко-
штів відповідно до розподілених йому бюджетних призначень за бюджетною програ-
мою 3511380.

13. Мінфін проводить моніторинг інформації про використання бюджетних коштів 
відповідно до прийнятих рішень про розподіл бюджетних призначень за бюджетною 
програмою 3511380 та щомісяця до 10 числа надсилає відповідні матеріали Кабінету 
Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

14. Головні розпорядники забезпечують використання бюджетних коштів відповідно 
до розподілених їм бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380, не до-
пускаючи наявності на кінець бюджетного періоду кредиторської заборгованості за но-
вими бюджетними програмами, відкритими відповідно до прийнятих рішень про роз-
поділ бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 травня 2021 р. № 539 
Київ

Деякі питання розподілу окремих повноважень 
центральних органів виконавчої влади у сфері 

меліорації земель
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Перейменувати Державне агентство рибного господарства України на Дер-

жавне агентство меліорації та рибного господарства України.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 24 травня 2021 р. № 539

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державне агентство водних ресурсів України затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 393 (Офіційний ві-
сник України, 2014 р., № 71, ст. 1995):

1) у пункті 1 слова «та гідротехнічної меліорації земель» виключити;
2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова «і меліорації земель та експлуатації державних водогоспо-
дарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і 
осушувальних систем» виключити;

у підпункті 2 слова «та гідротехнічної меліорації земель» виключити;
3) у пункті 4: 
у підпункті 4 слова «меліорації земель,» виключити;
у підпункті 5 слова «та гідротехнічної меліорації земель» виключити;
підпункт 8 виключити;
у підпункті 9 слова «і каналів» виключити;
у підпункті 11 слова «меліоративних систем та» виключити;
у підпункті 24 слова «загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних 

систем» виключити;
у підпункті 28 слова «і каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інже-

нерної інфраструктури» виключити;
підпункти 29—32 виключити;
у підпункті 34 слова «меліорації земель,» виключити;
підпункт 39 виключити; 
у підпунктах 41 та 45 слова «і меліорації земель» виключити;
у підпункті 46 слова «і гідротехнічної меліорації земель» виключити;
у підпунктах 49 та 50 слова «і меліорації земель» виключити.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 895 «Про за-

твердження Положення про Державне агентство рибного господарства України» 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3018):

1) у назві постанови та постановляючій частині слова «Державне агентство риб-
ного господарства України» замінити словами «Державне агентство меліорації та 
рибного господарства України»;

2) у Положенні про Державне агентство рибного господарства України, затвер-
дженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова «Державне агентство рибного господарства України (Держри-
багентство)» замінити словами «Державне агентство меліорації та рибного госпо-
дарства України (Держрибагентство)», а після слів «суден флоту рибного господар-
ства» доповнити словами «, меліорації земель та експлуатації державних водогос-
подарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних 
і осушувальних систем»;

3) у пункті 3:
підпункт 1 після слів «суден флоту рибного господарства» доповнити словами 

«, меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комп-
лексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем»;

підпункт 2 після слів «суден флоту рибного господарства» доповнити словами 
«, меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комп-
лексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем»;

4) пункт 4 доповнити підпунктами 621—6215 такого змісту: 
«621) розробляє та бере участь у виконанні державних цільових програм з пи-

тань меліорації земель;
622) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів гідротехнічної меліора-

ції земель;
623) здійснює контроль за дотриманням режимів роботи каналів;
624) проводить моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротех-

нічних споруд підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його 
управління;

625) проводить галузеву експертизу проектно-кошторисної документації на бу-
дівництво (реконструкцію) окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліора-
тивних систем;

626) забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексно-
го призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також за-
безпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;

627) розробляє та подає Мінагрополітики пропозиції щодо розроблення, пере-
гляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та екс-
плуатації водогосподарських об’єктів і меліоративних систем;

628) забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівни-
цтво і реконструкцію каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженер-
ної інфраструктури;

629) забезпечує виконання прикладних науково-дослідних робіт у сфері меліо-
рації земель;

6210) здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгоспо-
дарських меліоративних систем;

6211) готує та вносить на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства 
пропозиції до державних цільових програм щодо меліорації земель на коротко- та 
середньостроковий періоди і забезпечує їх виконання;

6212) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політи-
ки у сфері гідротехнічної меліорації земель;

6213) надає пропозиції щодо обсягів державного замовлення для підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері меліорації земель;

6214) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видав-
ничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних техно-
логій та комп’ютерних мереж у сфері меліорації земель;

6215) розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних напрямів 
розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання меліорованих угідь;»;

у підпункті 64 слова «у сфері рибного господарства» замінити словами «у сфе-
рах рибного господарства та меліорації земель».

3. У Положенні про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів Украї-
ни, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 
614 «Деякі питання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів» (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 59, ст. 1853):

1) в абзаці шостому пункту 1 слова «та гідротехнічної меліорації земель» ви-
ключити;

2) в абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 3 слова «і гідротехнічної меліора-
ції земель» виключити;

3) у підпункті 121 пункту 4:
в абзацах першому і другому слова «і меліорації земель» виключити;
абзац п’ятий виключити.
4. У Положенні про Міністерство аграрної політики та продовольства України, за-

твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124 
«Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади» (Офіційний ві-
сник України, 2021 р., № 17, ст. 676):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«формування та реалізацію державної політики у сфері меліорації земель та 

експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, 
міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.»;

2) у пункті 4:
абзац дев’ятий підпункту 62 виключити;
доповнити пункт підпунктами 901—903 такого змісту:
«901) забезпечує у сфері меліорації земель та експлуатації державних водогос-

подарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і 
осушувальних систем нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти 
нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, 
передбачених законом, з питань:

визначення порядків, правил, умов, нормативів, норм у сфері розвитку меліора-
ції земель, проведення аналізу практики їх застосування;

екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовід-
веденням;

правил та режимів експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських меліора-
тивних систем, забезпечує їх дотримання;

здійснення контролю за дотриманням режимів роботи каналів;
проведення моніторингу технічного стану меліоративних систем та гідротехніч-

них споруд підприємств, установ та організацій;
проведення галузевої експертизи проектно-кошторисної документації на будів-

ництво (реконструкцію) окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоратив-
них систем;

забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексно-
го призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також з 
проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;

щодо основних напрямів розвитку меліорації земель та використання меліоро-
ваних угідь;

затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлу-
атації водогосподарських об’єктів і меліоративних систем;

виконання прикладних науково-дослідних робіт у сфері меліорації земель;
підготовки державних цільових програм щодо меліорації земель на коротко- та 

середньостроковий періоди;
902) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видав-

ничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних техно-
логій та комп’ютерних мереж у сфері меліорації земель та експлуатації державних 
водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошу-
вальних і осушувальних систем;

903) розробляє та бере участь у виконанні державних цільових програм з питань 
меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплек-
сного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем;».
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ДОКУМЕНТИ

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

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про персональний склад Ради з питань розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти
1. Затвердити персональний склад Ради з питань розвитку професійної (професій-

но-технічної) освіти (додається).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
м. Київ Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
27 травня 2021 року
№211/2021

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 27 травня 2021 року № 211/2021
 СКЛАД 

Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти
ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Керівник Апарату Офісу Президента України, голова Ради
ГАРБАРУК Ігор Миколайович — заступник Міністра освіти і науки України, заступник го-

лови Ради
МОРЗЕ Юрій Леонтійович — директор Вищого професійного училища № 25 м. Києва, 

заступник голови Ради (за згодою)

БАЛУЩАК Ганна Федорівна — директор Львівського професійного коледжу готельно-
туристичного та ресторанного сервісу (за згодою)

БРУВЕР Лариса Ігорівна — голова товариства з обмеженою відповідальністю «Екзекью-
тівз Україна» (за згодою)

ГОРОВА Людмила Олегівна — директор з управління персоналом товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Агропросперіс» (за згодою)

ГОРОДЕЦЬКИЙ Михайло Аркадійович — керівник товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ІНДІ ВІЖН» (за згодою)

ЄРМОЛИЧЕВ Роман Володимирович — заступник Міністра фінансів України
КОВАЛЬ Ольга Володимирівна — народний депутат України (за згодою)
КОЛЕСНІКОВА Олена Валеріївна — заступник виконавчого директора Федерації мета-

лургів України (за згодою)
КОРЖЕВСЬКИЙ Петро Миколайович — директор Департаменту освіти і науки Рівнен-

ської обласної державної адміністрації
КУЛІКОВ Петро Мусійович — ректор Київського національного університету будівни-

цтва і архітектури (за згодою)
КУЛЬЧИЦЬКА Наталія Олександрівна — керівник департаменту персоналу товариства з 

обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (за згодою)
МИХАЛКО Світлана Олексіївна — директор Чернігівського вищого професійного учили-

ща побутового обслуговування (за згодою)
МІРОШНИЧЕНКО Олексій Валентинович — виконавчий віцепрезидент Конфедерації ро-

ботодавців України (за згодою)
НЕДАШКІВСЬКИЙ Руслан Михайлович — віцепрезидент Всеукраїнської асоціації праців-

ників професійно-технічної освіти, директор державного навчального закладу «Катюжан-
ське вище професійне училище» (за згодою)

НЕСЕН Микола Григорович — директор Вищого професійного училища № 7 
м.Кременчука Полтавської області (за згодою)

НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович — ректор Національного університету біоресурсів 
і природокористування України (за згодою)

НОВІКОВА Ірина Юріївна — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства України

ПЕТРОВСЬКИЙ Юрій Олександрович — заступник Міністра з питань стратегічних галу-
зей промисловості України з питань європейської інтеграції

РАДКЕВИЧ Валентина Олександрівна — директор наукової установи «Інститут профе-
сійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України» (за згодою)

РАКОВ Олексій Володимирович — генеральний директор товариства з обмеженою від-
повідальністю «Геберіт Трейдінг» (за згодою)

РУСАНОВ Геннадій Геннадійович — координатор групи експертів програми EU4Skills (за 
згодою)

СТАРЧЕНКО Олександр Юрійович — директор з маркетингу та збуту товариства з обме-
женою відповідальністю «КНАУФ ГІПС КИЇВ» (за згодою)

ТКАЧЕНКО Лілія Василівна — директор департаменту корпоративної культури та розви-
тку персоналу товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест Холдинг» (за згодою)

ШУМІК Ірина Володимирівна — генеральний директор Директорату професійної освіти 
Міністерства освіти і науки України.

Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ 
ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

«ПРО СХВАЛЕННЯ МОРСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ 
СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ»

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту.
Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Морської природо-

охоронної стратегії України» (далі — Стратегія).
Проєкт розпорядження розроблено з метою досягнення та підтримки «доброго» еко-

логічного стану морського середовища шляхом запровадження нових підходів з органі-
зації та здійснення державного управління станом довкілля Азовського і Чорного морів 
у межах внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) еконо-
мічної зони України та прибережної смуги морів.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного плану-
вання — Кабінет Міністрів України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дату початку та строки здійснення процедури:
дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (оприлюд-

нення її в засобах масової інформації):
07 травня 2021 року — в газеті Верховної Ради України «Голос України»;
07 травня 2021 року — в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».
Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцін-

ку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:
31 травня 2021 року в газеті Верховної Ради України «Голос України»;
31 травня 2021 року в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».
б) способи участі громадськості: (надання письмових зауважень і пропозицій, гро-

мадські слухання):
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмо-

вій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку та проєкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням ПІБ, місця 
проживання, із особистим підписом; юридичними особами — із зазначенням наймену-
вання та місця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведен-

ня):
З урахуванням карантинних заходів проведення громадських слухань не передбачено.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайоми-

тися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну 
оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування

Ознайомитись з матеріалами проєкту документу державного планування та Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку Стратегії можна на офіційному веб-сайті Міністерства за-
хисту довкілля та природних ресурсів http://mepr.gov.ua/ у розділі «Діяльність» — «Стра-
тегічна екологічна оцінка (СЕО)».

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси 
та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Де-
партаменту сталого природокористування Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
Відповідальна особа: Тарасенко Ольга Володимирівна otarasenko@mepr.gov.ua, Шато-

хіна Ганна Вадимівна shatokhina@mepr.gov.ua  (206-31-36).
Зауваження та пропозиції приймаються з 29 травня по 29 червня 2021 року включно.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 

здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони 

здоров’я України.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа 

державного планування.
Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Курінний Анатолій Володимирович, 

24.04.1959 року народження, громадянин України, заре-
єстрований за адресою: м. Київ,  вул. Сім’ї Хохлових, 5, 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Ор-
джонікідзе, 8, кв. 2, та м. Костянтинівка, вул. Носулі, буд. 
18, Донецька обл., раніше не судимий, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається із 
захисником 04.06.2021 на 10 год. 00 хв. до слідчого дру-
гого відділу Управління з розслідування злочинів, вчи-
нених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 ро-
ках, Державного бюро розслідувань Хоненко І.В. у служ-
бовий кабінет № 609 за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, для допиту як підозрюваний та проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000003672 від 24.11.2016.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 

або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові по-

дії, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом три-

валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна 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 неприбут-

тя на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим 

Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайом-
лення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поваж-
них причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмі-
рі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчо-
го, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою ці-
єї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може 
бути застосовано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи 
судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний 
розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасо-
во окупованій території України, території держави, визна-
ної Верховною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового 

розслідування
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Доне-

цької області від 28.05.2021 надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Мокрого Олега Георгійовича, 26.05.1965 року народження, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Ясинувата, мікрорайон № 3, буд. 7, кв. 48, який підо-
зрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 258-5 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Підозрюваний Мокрий Олег Георгійович, 26.05.1965 року на-
родження, громадянин України, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Ясинувата, мікрорайон № 3, буд. 
7, кв. 48, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися з 09:00 до 18:00 год. 03.06.2021, з 
09:00 до 18:00 год. 04.06.2021, з 09:00 до 18:00 год. 07.06.2021 
та з 09:00 до 18:00 год. 08.06.2021 до кабінету № 13 слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слід-
чого в ОВС слідчого відділу Сокола Володимира Андрійовича 
(номер телефону +380629525394), за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для 
повідомлення Вам про завершення досудового розслідування, 
відкриття та ознайомлення із матеріалами досудового розслі-
дування в порядку ст. 290 КПК України, вручення Вам обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
в порядку ст. 291 КПК України, у кримінальному провадженні № 
22020050000000181, внесеному до ЄРДР 16.10.2020, в якому 
Ви є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених за ч. 3   ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім об-
ставин, передбачених ст. 138 КПК України, настає відповідаль-
ність, передбачена ст. 139 КПК України.

З 07.06.2021 

ПрАТ «Датагруп» 
впроваджує для фізичних осіб міста Миколаїв та Миколаївської 
області нові тарифи (тарифні плани) по підключенню до мере-
жі Інтернет за технологією бездротового широкосмугового ра-
діодоступу. 

Отримати додаткову інформацію можна на сайті datagroup.ua, 
а також за номером телефону Контакт-центру 0 800 210 000.

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного су-
ду Київської області Гавенко О.Л. перебуває обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Каждана Сергія Владле-
новича за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК Укра-
їни, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42015100010000016 від 06.02.2015 року.

Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 17 черв-
ня 2021 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського місь-
крайонного суду Київської області за адресою: Київська область, 
м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що 19.04.2021  
у кримінальному провадженні, внесеному до  
ЄРДР 30.03.2020 за №22020210000000007 за  
ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Чайка Олександр Ві-
кторович, 29.11.1984 р.н., уродженець та зареє-
стрований в м. Сєверодонецьк Луганської облас-
ті, вул. Вілєсова, будинок 7А, квартира 6, житель  
м. Кадіївка Луганської області, підозрюється в 
участі у терористичній організації, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає 
обвинуваченого Вергелеса Василя Володимирови-
ча, 23.05.1964 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3  
ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 368-3,  
ч. 2 ст. 369-2 КК України у судове засідання, яке відбу-
деться о 14 годині 03 серпня 2021 року. Явка до суду 
є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. Слухання криміналь-
ного провадження відбудеться у приміщенні Октябр-
ського районного суду м. Полтави за адресою: м. Пол-
тава, вул. Навроцького, 5, зал № 48 під головуванням 
судді Микитенка В.М. У разі неявки обвинуваченого 
до суду дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Микитенко В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд викликає обвину-

ваченого Аверіна Костянтина Євгенійовича, 22 січня 
1985 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання та реєстрації: вул. Нова, 6, кв.59, м. Хрусталь-
ний Луганської області, попереднє місце реєстрації: 
вул. Степовика, 15, м. Полтава) у кримінальному про-
вадженні № 22016170000000001 щодо Аверіна К.Є., 
обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове 
засідання, яке відбудеться об 11.30 год. 27 липня 2021 
року в приміщенні Полтавського апеляційного суду за 
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 18.

Явка до суду обвинуваченого Аверіна Костянтина Євге-
нійовича є обов’язковою. З моменту опублікування пові-
стки про виклик Аверін К.Є. вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом. У разі неявки Аверіна К.Є. до 
суду кримінальне провадження буде проведено без його 
участі в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Л.В. Нізельковська

Апеляційною палатою Вищого антикорупційно-
го суду 27.05.2021 (справа № 991/2537/21, про-
вадження № 1-кс/991/2586/21761/17033/21) по-
становлено ухвалу про здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42014000000000364 від 07.05.2014 
за підозрою Журавльової Марини Василівни, 
10.04.1975 року народження, уродженки м. Таш-
кент, Республіка Узбекистан, громадянки Росій-
ської Федерації, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Київ, вул. Льва Толстого, 23, кв. 5 у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 Кримінального 
кодексу України.

Диплом про вищу освіту КВ № 43588455, виданий Київським Національ-
ним Лінгвістичним Університетом за напрямом підготовки «Філологія», 
кваліфікація бакалавра філології, перекладача китайської мови, 
вважати втраченим.

Втрачений cудновий білет 
СБ №010310 на судно «Южанка» реєстраційний номер УПБ-71-К, влас-
ник судна Лисак Роман Геннадійович, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий квиток 
№ СЯ 005897 на маломірне судно «ProKraft» реєстраційний номер  
БЕР 0240К, виданий на ім’я Ніколенка Олександра Юрійовича, 
вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +14 +19 Черкаська +7 +12 +17 +22
Житомирська +6 +11 +11 +16 Кіровоградська +8 +13 +18 +23
Чернігівська +8 +13 +14 +19 Полтавська +9 +14 +19 +24
Сумська +9 +14 +16 +21 Дніпропетровська +10 +15 +20 +25
Закарпатська +4 +9 +12 +17 Одеська +10 +15 +18 +23
Рівненська +4 +9 +11 +16 Миколаївська +9 +14 +19 +24
Львівська +3 +8 +10 +15 Херсонська +9 +14 +20 +25
Івано-Франківська +4 +9 +10 +15 Запорізька +10 +15 +20 +25
Волинська +3 +8 +11 +16 Харківська +10 +15 +20 +25
Хмельницька +4 +9 +11 +16 Донецька +11 +16 +20 +25
Чернівецька +4 +9 +12 +17 Луганська +11 +16 +21 +26
Тернопільська +4 +9 +10 +15 Крим +12 +17 +20 +25
Вінницька +6 +11 +14 +19 Київ +10 +12 +16 +18
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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., 09.06.2021р.

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., 09.06.2021р.

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.

НАШ КАЛЕНДАР
1 червня   —    День захисту дітей; Всесвітній день 

батьків
4 червня   —   Міжнародний день безневинних дітей — 

жертв агресії
5 червня   —   Всесвітній день охорони довкілля
6 червня   —    День журналіста; День працівників вод

ного господарства; День працівників 
місцевої промисловості

8 червня   —   Всесвітній день океанів
10 червня   —   Вознесіння Господнє
12 червня   —   День працівників фондового ринку; Все

світній день боротьби з дитячою працею
13 червня  —   День працівників легкої промисловос

ті; Всесвітній день поширення інформа
ції щодо альбінізму

14 червня  —   Всесвітній день донора крові
15 червня  —   Всесвітній день поширення інформації про 

зловживання щодо людей похилого віку
16 червня  —   Міжнародний день сімейних грошових 

переказів
17 червня  —   Всесвітній день боротьби з опустелю

ванням і посухою
18 червня  —   День стійкої гастрономії
19 червня  —   Міжнародний день боротьби із сексу

альним насиллям в умовах конфлікту. 
20 червня  —   Трійця; День медичного працівника; 

День батька; Всесвітній день біженців
21 червня  —   Міжнародний день йоги
22 червня  —   День скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні 
23 червня  —   День державної служби; День державної 

служби ООН; Міжнародний день удів
25 червня  —   День моряка
26 червня  —   Міжнародний день на підтримку жертв 

тортур; Міжнародний день боротьби зі 
зловживанням наркотичними засобами 
та їх незаконним обігом

27 червня  —   День молоді; День молодіжних і дитячих 
громадських організацій; День мікро, 
малих та середніх підприємств

28 червня  —   День Конституції України; початок Пе
трового посту

29 червня  —   Міжнародний день тропіків
30 червня  —   Міжнародний день астероїда

Коси коса, поки роса
ТРАДИЦІЇ. Троїцькі свята поєднали в собі релігійні символи 
віри і поетичні звичаї та обряди неповторної пори року

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Цьогорічна весна не пора-
дувала нас теплом. До-

щами та грозами, а подеку-
ди снігом і морозами засвід-
чив свій мінливий харак-
тер травень. Оскільки пер-
ший місяць літа — пора сіно-
косів, висока вологість пішла 
на користь лукам і пасовись-
кам. Вони вкрились розкіш-
ним різнотрав’ям. Вистачить 
худобі на пашу і для заготівлі 
на зиму. «Рано вранці, до зорі, 
вийшли в поле косарі», «Коси 
коса, поки роса», «Травневі 
роси — на щедрі покоси»  — 
такі приказки здавна побуту-
ють у вжитку трудівників се-
ла. А чи буде врожайною хлі-
боробська нива? Це вже зна-
чною мірою залежить від по-
годних умов першого літньо-
го місяця. Червень урожай 
замовляє — стверджує на-
родна мудрість. До нашого 
часу хлібороби свято дотри-
муються  прадідівських об-
рядів і прикмет щодо замов-
лянь майбутнього врожаю. 
У червні старі люди вшано-
вують обряди та спостеріга-
ють за народними прикмета-
ми у дні релігійних свят: Іва-
на Довгого (1),  Ферапонта (7), 
Устини та Харитона (14).

Пам’ятаю з далекого ди-
тинства радісні обрядові дій-
ства у день свята Івана Довго-
го. Напередодні я і три мої се-
стри під керівництвом мату-
сі і тата  сплітали з вербових і 
березових гілок велике коле-
со. Його прикрашали квітами 
бузку, ясмину, ірису, таволги, 
кольоровими стрічками. Усім  
сімейством виходили на го-
род і весело котили це колесо 
межами усього обійстя. Бать-
ки примовляли: «Нехай вро-
жаїться нива, щоб наша ро-
дина була щаслива! Щоб бу-
ло вдосталь хліба в коморі і 
худібки в оборі! Благослови 
Господи на щедре літо!». 

 На день святого Ферапон-
та косарі відпочивали. Госпо-
дарі не виганяли на пашу ху-
добу. Вважається, що у цей 
день ранкова роса шкідли-
ва для здоров’я людей і до-
машніх тварин. За давнім 
повір’ям,  цілющих влас-
тивостей набирають у цей 
день лікарські рослини. На-
родні цілителі починають їх 
заготівлю для виготовлен-
ня гомеопатичних препа-
ратів. «На Ферапонта зли-
ва — буде врожайна нива». 
«Сонячна погода — садови-
на вродить», — каже народ-
не прислів’я.

 День святих Устина та Ха-
ритона є знаковим для госпо-
динь. Пора оглянути посіви 
льону. Гарно цвіте, довге сте-
бло — буде насіння і полот-
но. За погодними прикмета-
ми цього дня народні синоп-
тики складають прогноз на 
майбутнє. Якщо дощить — на 
гарний урожай льону; буде 
хмарно — добре вродять яро-
ві культури; теплий соняч-

ний день — провісник повно-
го житнього колосу.

Бог Отець, Бог Син і Свя-
тий Дух — свята Трійця. До-
гмат про одне з найурочис-
тіших релігійних свят є до-
гматом християнським, на-
ріжним каменем, на якому 
засновано церкву. Троїцькі 
празники, які тривають про-
тягом тижня, поєднали в собі 
поетичні звичаї й обряди на-
шого народу, припадають на 
прекрасну пору року, коли 
весна передає літу своє пиш-
но-цвітне вбрання.

Трійця, Трійця! 
Пресвята Богородиця!
Посіяли жито — 
нехай вродиться.

Посіяли жито, 
посіяли пшеницю,
Зароди, Боже,  
всяку пашницю!
Вшановують свято обря-

довими піснеспівами, ри-
туальними дійствами, ве-
селими забавами. Оживає 
у пам’яті спогад про дале-
ке дитинство.  На просторо-
му подвір’ї мого дядька Пе-
тра Ковальова збиралася 
молодь з усієї вулиці. У Пе-
тра Макаровича і Февронії 
Ярмилівни була найбільша 
у смт Літин сім’я — десятеро 
дітей. Шестеро дівчат і чет-
веро хлопців. Тож для їхніх 
численних  друзів просторе 
подвір’я Ковальових у Вели-

кодні, Троїцькі свята, на  Іва-
на Купайла ставало центром 
молодіжних розваг. Була ще 
одна особлива притягальна 
властивість цього двору — 
велетенська гойдалка. Не-
забутніми на все життя за-
лишаються в душі ці веле-
людні веселі свята… Куму-
вання, Тополя, Водіння Кус-
та, Травневе дерево, Мав-
чин Великдень — це Тро-
їцькі обрядові ритуали під 
загальною назвою — Руса-
лії. 12 червня 1991 року кия-
ни та гості столиці мали змо-
гу подивитися їх у Київсько-
му міському будинку вчите-
ля у концертній фольклор-
ній програмі «Зелена неділя 
літо починає». Мені пощас-
тило бути гостем на цих уро-
чистостях.

Цього року Троїцький 
тиждень припадає на день 
сумної календарної дати. 22 
червня на українську зем-
лю підступно увірвалися фа-
шистські загарбники. 250 
українських сіл було спале-
но разом із жителями. Зо-
крема найбільше на Волині 
— 97, у Житомирській, Чер-
нігівській та Київській об-
ластях — відповідно 32, 21, 
17. Загальні збитки від війни 
колишнього СРСР становили 
679 мільярдів рублів. Із них 
— 286 мільярдів — це сума 
збитків для України. І хоч їх 
обсяг становив для України 
42 відсотки загальної суми, 
радянський уряд надав на-
шій республіці для відбудо-
ви народного господарства 
лише 24 відсотки — 18,3 мі-
льярда рублів.

Сьогодні Україна знову за-
знає наруги від зазіхання на 
її незалежність. Новим за-
гарбником став наш колиш-
ній «старший брат» — Росія, 
яку Україна першою при-
крила грудьми під час фа-
шистської навали…

Вшановуючи у день скор-
боти пам’ять про жерт-
ви минулої війни в Украї-
ні, пом’янімо добрим словом 
тих, хто віддав своє життя, 
захищаючи рідну землю у 
війні нинішній, яка триває 
вже довше, ніж Друга сві-
това.

Слава Україні!
Героям слава!

Сінокос  для українців це не просто важка робота, а дійство, оповите ритуалами  
й усталеними традиціями
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