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Голова Національного агентства з питань державної 
служби про зростання попиту на підвищення 
кваліфікації чиновників   

Європейський 
виробник заходить  
на наш ринок

ОФІЦІЙНО. Вакцину проти COVID-19 AstraZeneca, вироблену в 
Євросоюзі, зареєструвало Міністерство охорони здоров’я  для екс-
треного медичного застосування. 

«Це вакцина, яку розробили Оксфордський університет та британ-
сько-шведська компанія AstraZeneca. Її виробляють в Італії. Вона має 
торговельну назву AstraZeneca. Цей препарат для екстреного засто-
сування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, дозвіл 
на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада», — 
йдеться у повідомленні пресслужби вітчизняного МОЗ.

До кінця тижня очікуємо на 705 600 доз вакцини AstraZeneca в 
межах глобальної ініціативи COVAX. Її буде призначено для прове-
дення вакцинації другою дозою тих, у кого вже минув інтервал 12 
тижнів після першого щеплення. Зокрема медиків і працівників за-
кладів охорони здоров’я, учасників операції Об’єднаних сил на схо-
ді України, соціальних працівників, священнослужителів, співробіт-
ників МВС, СБУ, людей віком 65+. Другу дозу вакцини гарантова-
но отримають ті, хто вакцинувався залишковими дозами, або гро-
мадські діячі.

НАТАЛІЯ АЛЮШИНА:

ЦИФРА ДНЯ

99,4 млн грн 
«теплих» кредитів у банках на 

енергоефективні цілі взяли у травні 
близько 2500 українських родин

«Пріоритет — створення 
сучасної, цілісної, мобільної 

та гнучкої системи 
професійного навчання з 
підвищення професійної 

компетентності корпусу 
держслужбовців».

Прем’єр доручив 
посилити соцзахист 
дітей

ТУРБОТА. Під час всеукраїнської наради було обговорено 
системні рішення

2

5 8
ДОКУМЕНТИ

Під час форуму «Мандруй Україною» 
у Тернополі представники центральної 
і місцевої влади наголошували на 
підвищенні привабливості регіонів  
як перспективи для розвитку країни

ТУРИЗМ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації Закону України 
«Про реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного режиму 
1917—1991 років»
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ЦИТАТА ДНЯ

Підказка для кредиторів і позичальників 
НОРМОТВОРЧІСТЬ. В Україні скоро запрацює Реєстр колекторських компаній. «Урядовий кур’єр»  
з’ясовував, як він вплине на відносини банків та боржників 

Як відомо, у березні 2021 ро-
ку Верховна Рада ухвали-

ла  закон №1349, яким встанов-
лено правила поведінки колек-
торських компаній в урегулю-
ванні заборгованості за спожив-
чими кредитами. Згідно з новим 
документом, колекторські ком-

панії, щоб мати змогу надавати 
послуги з урегулювання таких 
боргів, повинні зареєструватися 
в Реєстрі колекторських компа-
ній Нацбанку України.

Що являтиме собою такий ре-
єстр, яку інформацію можуть 
там узяти для себе боржники? 

Відповіді на ці запитання шукав 
«Урядовий кур’єр».

Національний банк Украї-
ни, який недавно став фактич-
но мегарегулятором для велико-
го ринку банківських та небан-
ківських фінансових послуг, теж 
наглядатиме за колекторськи-

ми компаніями. Так, НБУ ухва-
люватиме рішення про внесення 
до Реєстру колекторських ком-
паній або відмовлятиме у тако-
му рішенні.

«Компаніям потрібно підготу-
вати та подати до Національного 
банку всі необхідні для реєстра-

ції документи, щоб спочатку на-
бути, а потім не втратити пра-
во надавати колекторські послу-
ги. Після перевірки регулято-
ром інформація про зареєстро-
вані в Україні колектор-
ські компанії з’явиться в 
публічному реєстрі. 3



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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«Січ-2-30» стартує з майданчика SpaceX
ШЛЯХ У КОСМОС. Кон

тракт із європейським опе
ратором пускових послуг 
ISILAUNCH про виведення 
на орбіту космічного апарата 
«Січ230» уклало ДП «Кон
структорське бюро «Півден
не» ім. М.К. Янгеля». 

«Запуск супутника має від
бутися з пускового майдан
чика компанії SpaceX (США) 
за допомогою ракетоносія 
Falcon9. Саме ISILAUNCH 
має відповідну угоду з цією 
американською компанією, 
якою уповноважений на про
даж послуг з виведення су
путнього корисного наванта

ження на цьому ракетоносії 
та надання відповідних інжи
нірингових послуг і матеріаль
ної частини», — прокоменту
вав у Facebook віцепрем’єр
міністр — міністр з питань 
стратегічних галузей промис
ловості Олег Уруський.

На сьогодні вже здійснено 
авансовий платіж за запуск 
супутника «Січ230», повідо
мляє пресслужба Мінстратег
прому.

«Запуск космічного апара
та заплановано здійснити у 
грудні 2021 року (резерв — сі
чень 2022го). Проте маю на
дію, що це станеться саме 

в рік 30річчя Незалежності 
України, і завдання Президен
та Володимира Зеленського 
буде виконано», — наголосив 
урядовець.

Нині КБ «Південне» ра
зом із Національним центром 
управління та випробувань 
космічних засобів проводить 
усі необхідні роботи з підго
товки до запуску КА «Січ2
30» та підготовки наземного 
сегмента.

«Запуск і подальше вико
ристання супутника дадуть 
змогу вирішувати багато ак
туальних завдань соціально
економічного, екологічного, 

інформаційного, наукового та 
освітнього характеру, забез
печити реалізацію інтересів 
держави у сфері національної 
безпеки і оборони», — пояс
нив Олег Уруський. 

Виведення на орбіту супут
ника «Січ230» стане пер
шим кроком на шляху реалі
зації планів, визначених про
єктом Загальнодержавної ці
льової науковотехнічної кос
мічної програми України на 
2021—2025 роки. Вона пе
редбачає створення вітчиз
няного космічного угрупован
ня щонайменше із семи су
путників.

Прем’єр доручив посилити соцзахист дітей
Відділ новин  

«Урядового кур’єра» 

Діти для батьків — най-
дорожчі на світі. Тата й 

мами роблять усе можливе, 
аби їхні чада зростали здо-
ровими та щасливими.    

Влада теж постійно на-
магається докласти зусиль, 
аби маленькі українці зрос-
тали й виховувалися в ро-
динах, здобували хорошу 
освіту, мали змогу відпочи-
вати й оздоровлюватися.   

«Усе, що ми робимо, — 
робимо заради дітей. Бо 
вони продовження кожно-
го з нас, майбутнє Украї-
ни. Батьківська безумов-
на любов, прийняття і за-
хист допомагають малечі 
розкрити потенціал і ста-
ти успішними дорослими. 
А щасливі громадяни тво-
рять щасливу, успішну та 
мирну країну», — написав 
у твітері з нагоди Дня за-
хисту дітей Президент Во-
лодимир Зеленський. 

Допомога  
при народженні  
має зрости

На тому, що державні 
органи влади мають збіль-
шити зусилля у впрова-
дженні необхідних змін, 
щоб діти могли зроста-
ти й виховуватись у роди-
нах, наголосив і Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль під 
час все української наради 
з питань  захисту прав ді-
тей, що відбулася з нагоди 
свята. 

«Позиція Президента, 
Кабінету Міністрів та нас 
усіх — діти в Україні ма-
ють жити й зростати в бла-
гополучних сім’ях. Діти з 
інвалідністю повинні ма-
ти доступ до якісного ін-
клюзивного навчання або 
за необхідності високоспе-
ціалізованого навчання й 
реабілітації. Громади най-
ближче до дітей, тому во-
ни краще розуміють ситу-
ацію. Держава має створю-
вати відповідну політику й 
забезпечувати джерела та 
фінансування підтримки 
дітей», — цитує департа-
мент комунікацій Секрета-

ріату Кабміну слова очіль-
ника уряду.  

Прем’єр наголосив, що 
ці вектори мають бути не-
змінними й навколо них 
слід вибудовувати відпо-
відні державні стратегії, 
регіональні та обласні про-
грами, а також стратегію 
громад щодо виховання та 
опіки над дітьми, які цього 
потребують.

Денис Шмигаль заува-
жив, що і в умовах панде-
мії уряд посилює підтрим-
ку родин і дітей. Зокрема 
26 травня цього року було 
ухвалено комплекс рішень, 
серед яких законопроєк-

ти про збільшення розміру 
допомоги при народжен-
ні та всиновленні дитини, 
а також про посилення від-
повідальності за порушен-
ня прав дітей. 

До слова, в разі ухвален-
ня парламентаріями за-
конопроєкту, що передба-
чає збільшення обсягу дер-
жавної підтримки при на-
родженні дитини або її 
усиновленні, із 1 січня на-
ступного року розмір до-
помоги зросте із 41 тися-
чі гривень до 50 тисяч. Це 
не остаточне збільшення 
— з 2023-го і в подальшому 
пропонують збільшити до-

помогу на прогнозний по-
казник інфляції.

«Наш цивілізаційний ви-
бір — інвестувати в май-
бутнє України.  А діти — це 
і є майбутнє України. Пре-
зидент чітко сформулював 
глобальну мету: це якіс-
на, сучасна освіта, коли в 
дітей розвивається любов 
і прихильність до навчан-
ня й самонавчання на все 
життя. Тому уряд спрямо-
вує значні кошти на розви-
ток освіти в Україні», — за-
значив Прем’єр.

Він подякував усім, хто 
піклується про дітей, зо-
крема вчителям, меди-
кам, волонтерам, благо-
дійникам, представникам 
Всеукраїнської ради цер-
ков і релігійних організа-
цій, небайдужим україн-
цям і міжнародним парт-
нерам. Він висловив вдяч-
ність першій леді Олені 
Зеленській за її зусилля у 
ключових сферах захисту 
прав дітей.

Патронатні 
родини в ОТГ

Учасники наради обго-
ворили системні рішення 
для поліпшення умов жит-
тя, забезпечення доступу 
до освітніх, медичних по-
слуг і посилення соціаль-
ного захисту дітей. За під-
сумками наради Прем’єр 
доручив профільним мі-
ністерствам розробити та 
внести на розгляд уряду 
рішення для розв’язання 
проблемних питань в цих 
напрямах.  

Обласні й Київська місь-
ка держадміністрації спіль-
но з органами місцевого са-
моврядування мають скоор-
динувати діяльність тери-
торіальних громад у питан-
нях невідкладного утворен-
ня служб у справах дітей та 
активізувати роботу з роз-
витку сімейних форм вихо-
вання і створення патронат-
них сімей в кожній територі-
альній громаді.

З нагоди Дня захис-
ту дітей міністр культу-
ри та інформаційної полі-
тики Олександр Ткачен-
ко закликав українців час-
тіше ходити з дітьми в кі-
но, театри, музеї, читати їм 
книжки, виховуючи в них 
культурну жилку, яку во-
ни вже дорослими впле-
туть у своє життя.

«Усе починається зма-
лечку — мова, бажання 
творити, критичне мис-
лення. Користуйтеся будь-
якою нагодою, щоб бути по-
руч з вашими дітьми і ва-
шим майбутнім», — звер-
нувся міністр до батьків зі 
своєї сторінки у фейсбуці.

Він акцентував, що ді-
ти — драйвери всього на-
вколо, вони бувають не-
слухняні та гіперактивні, 
веселі й творчі, але голов-
не — люблячі та щирі. Во-
ни маленьке відображен-
ня нас. Найчастіше навіть 
того найкращого, чого са-
мі не помічаємо. Вони ба-
чать світ у яскравих кольо-
рах і вказують нам на них, 
коли ми занадто переймає-
мось якимись приземлени-
ми проблемами. 

Діти з інвалідністю мають отримати можливість якісного інклюзивного навчання  
або за необхідності високоспеціалізованого навчання та реабілітації, вважає  
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Визначено середньострокову бюджетну 
перспективу 

ФІНАНСИ. Бюджетну де
кларацію на 2022—2024 роки 
схвалено цього тижня на по
зачерговому засіданні уряду. 
Документ — це бачення уря
дом бюджетної політики на 
середньострокову перспекти
ву. Він визначає основні бю
джетні показники, цілі дер
жавної політики у відповід
них напрямах з показниками 
їх досягнення, тобто слугує 
основою для складання про
єкту державного бюджету на 
2022 рік.

Документ містить загальні 
показники доходів і фінансу
вання держбюджету, загаль
ні граничні показники видат
ків держбюджету, розмір мі

німальної заробітної плати, 
прожитковий мінімум та ін
ші параметри державної по
літики.

Під час розроблення бю
джетної декларації було вра
ховано мету й пріоритети, ви
значені програмами Прези
дента й Кабінету Міністрів, 
прогнозними та програмними 
документами економічного й 
соціального розвитку, зокре
ма Національною економіч
ною стратегією до 2030 року.

У середньостроковому пе
ріоді уряд спрямує зусилля 
на підтримку макроекономіч
ної стабільності, стимулюван
ня економіки для подолання 
негативних наслідків, спри

чинених обмежувальними за
ходами у зв’язку з COVID19. 
Документ передбачає фіс
кальний простір, який розпо
ділятиметься в межах дер
жавного бюджету на пріори
тетні напрями. Їх перерахо
вує пресслужба Міністерства 
фінансів: посилення оборо
ноздатності і безпеки держа
ви; розвиток агропромисло
вого комплексу; формуван
ня чистого та безпечного до
вкілля; розвиток адміністра
тивних послуг та їх цифрові
зація; посилення енергоне
залежності; створення ефек
тивної та досконалої систе
ми здійснення соціальної під
тримки й пенсійного забезпе

чення населення; забезпечен
ня якісної, сучасної, доступної 
й інклюзивної освіти; забезпе
чення якісного рівня медици
ни; підвищення рівня прозо
рості в управлінні державни
ми фінансами.

У схваленій бюджетній де
кларації надано пропозиції 
про зміни до Податкового ко
дексу України, які стануть ре
сурсною базою для збільшен
ня доходів держбюджету в се
редньостроковий період.

На розгляд Верховної Ради 
декларацію разом з фінансо
воекономічним обґрунтуван
ням буде подано в термін, ви
значений статтею 33 Бюджет
ного кодексу.

Незворотність реформи 
слід закріпити  
в Конституції

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Реформа місцевого самоврядування 
й територіальної організації влади має стратегічне значення 
для України. У цьому Прем’єрміністр Денис Шмигаль запев
нив спеціального посланника уряду ФРН в Україні з питань де
централізації, доброго врядування та публічної служби Ґеор
ґа Мільбрадта.

В основу реформи закладено положення Європейської хар
тії місцевого самоврядування й найкращий світовий досвід сус
пільних відносин у цій галузі. «Реформа вже довела ефектив
ність у частині поліпшення якості публічних послуг і наближен
ня їх до жителів громад», — сказав очільник уряду.

Ґеорґа Мільбрадта було поінформовано, що торік у червні 
Кабмін на відкритому засіданні за участю голів облдержадмі
ністрацій затвердив оновлений адміністративнотериторіаль
ний устрій України та схвалив території громад 24 областей. І 
попри складний рік, в умовах пандемії було проведено місце
ві вибори.

«Зміни до Конституції мають закріпити перехід від централі
зованої до децентралізованої моделі держави, де в основі — 
громада», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Ка
бінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Він зауважив, що в децентралізованій моделі мають бути но
ві відносини між місцевим самоврядуванням та органами дер
жавної влади на засадах партнерства, взаємної довіри та від
повідальності.

«Зміни слід спрямувати насамперед на гарантування матері
альної та фінансової основи місцевого самоврядування, мож
ливості створення органами місцевого самоврядування ра
йонного та обласного рівня власних виконавчих органів. Змі
ни мають переформувати місцеві державні адміністрації в ор
гани префектурного типу, основні завдання яких полягатимуть 
у здійсненні лише державних функцій, а не самоврядних», — 
зазначив Прем’єрміністр. Він додав, що змінами до Основно
го Закону слід закріпити незворотність децентралізації та її ре
зультатів.

Прем’єрміністр розповів про Конгрес місцевих та регіональ
них влад при Президентові України, який створили для кращої 
взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів вико
навчої влади, з органами місцевого самоврядування.

На думку Ґеорґа Мільбрадта, попри всі складнощі, Україна 
показала хороший результат у впровадженні реформи з децен
тралізації.
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Зловмисники не сплять: як не віддати своє
ЛІКНЕП. «Урядовий кур’єр» пояснює, як уберегтися від шахрайських способів витягування грошей 

Наша газета неодно-
разово зверталося до 

теми банкінг-шахрайств 
в інтернеті. Сьогодні ми 
хотіли освіжити цю те-
му та розповісти, про що 
застерігає кіберполіція 
України.

Останнім часом хакери-
шахраї викрадають гроші 
фізичних осіб, зламуючи 
акаунти їхніх друзів у со-
ціальних мережах.

За якою схемою вони 
працюють?

Вони  
вам не друзі

Після зламу відповід-
ної сторінки такі нечес-
ні люди починають писа-
ти від імені вашого друга 
і просять позичити гроші. 
Часто такі «друзі» пропо-
нують перерахувати гро-
ші на банківську картку і 
вказують її номер.

Часто люди перерахо-
вують гроші. Проте по-
трібно одразу телефону-
вати друзям і питати в 
них, чи справді це було їх-
нє прохання в соцмережі. 

Але є поради, як захис-
тити свої акаунти від та-
ких дій шахраїв.

Так, як зазначають кі-
берполіцейські, треба всю-
ди використовувати так 
звану двофакторну автен-
тифікацію. 

Для входу до акаунта, 
крім логіну, треба вста-
новити код підтверджен-
ня, який надходитиме на 
телефон чи електронну 
пошту. Не зайвим буде 
створення різних склад-
них паролів, які відріз-
нятимуться для кожної 
окремої соціальної мере-
жі. Не треба заходити у 
свій акаунт із чужих при-
строїв. 

У жодному разі не тре-
ба пересилати свої фото 
та відео чи копії докумен-
тів через інтернет, адже в 
цьому разі вони стануть 
легкою здобиччю зло-
вмисників. На сторінках 
соцмереж, де ви активні, 
можна налаштувати сер-
віс різних обмежень для 
видимості інформації. Так 
її бачитимуть лише ваші 
справжні друзі, а не всі.

Очевидне-
популярне

Варто ще нагади схеми 
платіжного шахрайства, які 
набули особливої популяр-
ності останнім часом. 

Передовсім розважаль-
не шахрайство. Тобто ко-
ли гроші або реквізити бан-
ківської картки виманюють 

під різними приводами. На-
приклад, коли ви бронюєте 
житло чи берете автомобіль 
в оренду, купуєте квитки в 
театр, кіно чи на концерти. 

Є вид шахрайства у про-
цесі працевлаштування. 
Тоді шахраї виманюють 
кошти та реквізити вашої 
банківської картки або пас-
портні дані. 

Далі у цьому переліку 
йдуть шахрайські сайти та 
портали, які дуже добре за-
масковано під сайти банків, 
фінансових та торговель-
них компаній. Зловмисни-
ки виманюють гроші, рекві-
зити карток, різні ключі до-
ступу та паролі.

Наступне — відоме те-
лефонне шахрайство. То-

ді шахраї, телефоную-
чи до людей, виманюють в 
них під час розмови номе-
ри банківських карт, паро-
лі тощо.

Особливий вид — пере-
випуск сім-карток. Про-
водять дистанційну змі-
ну сім-картки без відо-
ма її власника, щоб вивес-
ти кошти з його банківсько-

го рахунку. Це робиться 
для оформлення без відо-
ма власника карти різних 
кредитів, які переписують 
на його ім’я.

Співробітники кібер-
поліції зазначають, що 
останнім часом з’явилися 
нові види шахрайства, зо-
крема переадресація. Нині 
вигадано спосіб, як отри-
мати доступ до вхідних 
дзвінків та повідомлень. 
Впливаючи психологічно 
на жертву, зловмисники 
змушують її набирати на 
телефоні певну послідов-
ність символів. 

Голосове меню також 
опинилось у фаворі бороть-
би. Зловмисники викорис-
товують поради банків, щоб 
завоювати довіру грома-
дян. Не слід передавати ко-
ди підтвердження, які над-
ходять до вас у різних пові-
домленнях від банків. 

Наступний вид шахрай-
ства — віддалений доступ. 
Шахраї телефонують від 
імені співробітника банку і 
просять встановити на ва-
шому телефоні програму 
віддаленого доступу. Це 

прохання вони пояснюють 
тим, що, мовляв, пристрій 
заражено певним вірусом. 
Коли клієнт встановлює 
такий доступ, зловмисни-
ки виводять кошти. 

Ефективний спосіб зму-
сити жертву дуже швид-
ко все виконувати — так 
званий безпечний раху-
нок. Шахраї застеріга-
ють жертву про небезпе-
ку. Приміром, до вас дзво-
нить співробітник банку і 
каже, що ваш рахунок за-
блоковано і треба діяти не-
гайно. Начебто порятунком 
буде перерахування ко-
штів на новий «безпечний» 
рахунок. І гроші надходять 
шахраям.

Поширені і схеми із пра-
цевлаштуванням. Напри-
клад, кадрове агентство обі-
цяє вам багато пропозицій. 
Але пропонує для почат-
ку, щоб ви надіслали копію 
паспорта. Зрозуміло, що на-
далі вони використовувати-
муть такі дані з корисливою 
метою.

Отже,  слід бути дуже 
обережним і не надавати 
свої дані будь-кому. 

Підказка для кредиторів і позичальників  
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Правила  
та винятки

Кредитодавці зможуть пере-
вірити цю інформацію і залуча-
ти до врегулювання боргів лише 
зареєстровані компанії», — за-
значає «Урядовому кур’єру» ви-
конавчий директор Незалежної 
асоціації банків України Олена 
Коробкова.

За її словами, компанія пови-
нна зареєструватися в такому 
реєстрі, якщо має намір врегу-
лювати прострочену заборгова-
ність, яка виникла за договором 
про споживчий кредит або ін-
шим договором. Не потрібно ре-
єструватися у Нацбанку Укра-
їни банкам, небанківським фі-
нансовим установам, які врегу-
льовують прострочену заборго-
ваність виключно у власних ін-
тересах, юридичним особам, які 
врегульовують такі борги тільки 
за житлово-комунальні або те-
лекомунікаційні послуги. 

Цікавий перелік документів, 
необхідних для такої реєстрації. 
Окрім відомостей про керівників 
та співробітників, треба надати 
інформацію про політику та вну-
трішні положення компанії про 
взаємодію із споживачами, за-
хисту персональних даних, зая-
ви щодо навчання з етичної по-
ведінки, захисту прав спожива-
чів.

«При цьому компанія повинна 
відповідати вимогам щодо діло-
вої репутації та структури влас-
ності колекторських компаній. 
За інформацією НБУ, ці вимоги 
регулятор визначить найближ-
чим часом у спеціальному нор-
мативно-правовому акті про ре-
єстрацію колекторських компа-
ній. За чинними договорами, як-
що інформація про колекторську 
компанію не з’явиться в реєстрі 
до 14 жовтня 2021 року,  то кре-
дитор, який має з такою компа-
нією договір, буде зобов’язаний 

достроково його розірвати в од-
носторонньому порядку. Те  саме 
стосується випадків,  якщо НБУ 
виключить колекторську компа-
нію з реєстру», — додає Олена 
Коробкова.

Уже потім договори, які бу-
ло укладено із незареєстрова-
ними колекторами, не вважати-
муться чинними. А якщо незаре-
єстрований колектор запропо-
нує свої послуги кредиторові, він 
повинен буде сповістити про це 
Нацбанк упродовж п’ятиденного 
терміну. 

Після перевірки регулятором 
інформація про зареєстровані в 
Україні колекторські компанії 
з’явиться у реєстрі і його буде 
розміщено на офіційній сторін-
ці Нацбанку в інтернеті. Ресурс 
буде публічним і працюватиме у 
цілодобовому режимі у відкри-
тому доступі. 

Кредитор — банк або фінан-
сова компанія — зможе переві-
рити інформацію про колекторів 
перед притягненням боржника 

до врегулювання заборгованос-
ті і встановлювати ділові відно-
сини тільки із зареєстрованими 
НБУ компаніями.

Споживачам така інформація 
дасть змогу оперативно переві-
ряти, чи зареєстрований колек-
тор у реєстрі,  працює він за ви-
могами закону або ні, тобто бути 
належно поінформованими для 
захисту своїх прав.

При цьому аналіз чинної нор-
мативної бази свідчить, що вне-
сення до реєстру інформації про 
самих боржників не передбаче-
но.

Ефективність скарг 
та запис на плівку

Діяльність реєстру і самих 
компаній викликає запитання у 
бізнесу та фізичних осіб. Примі-
ром, Максим Тютюнников, ад-
вокат, голова правління Асо-
ціації представників малого та 
середнього бізнесу міста Киє-
ва, зазначає, що, згідно з новим 

законодавством, застосовувати 
санкції за порушення закону ко-
лекторами буде НБУ на підставі 
скарг споживачів.

«Непокоїть питання із при-
воду ефективності таких скарг 
і застосування санкцій за по-
рушення. Для прикладу, закон 
встановлює, що в разі першо-
го спілкування колектор пови-
нен назвати себе, а також сфор-
мулювати підстави дзвінка і об-
сяг заборгованості. Але якщо ко-
лектор цього не зробив? На кого 
скаржитися і як цю інформацію 
перевірятиме банк, поки що не 
зрозуміло», — зазначає експерт.

Як вважає голова громадської 
організації «Кредитний май-
дан» Тетяна Руденко, треба під 
час спілкування клієнта з колек-
тором записувати всі дії на дик-
тофон (якщо таке спілкування 
відбувається телефоном) або на 
відео (якщо спілкування відбу-
вається віч-на-віч). «Нічого ін-
шого не вигадали. Також тре-
ба робити скріншоти дзвінків, 

адже, як відомо, за новим зако-
нодавством, колекторові заборо-
нено дзвонити боржникові більш 
як тричі на день і після 20 годи-
ни. Кажуть, що все це не беруть 
до розгляду суди. Можу на влас-
ному досвіді сказати, що це не 
так»,  — зазначає вона.

Юрист Ростислав Кравець 
вважає, що виконати норми за-
кону та всі правила, які встанов-
лено в реєстрі, неможливо, адже 
колектори завжди стоятимуть 
на тому, що вони не порушували 
закону, і довести зворотне дуже 
важко. 

«Закон про колекторів — фак-
тично лише профанація, нічо-
го конкретного за ним не сто-
їть. Далі відбуватиметься все, як 
і раніше: незаконно вибивати-
муть борги, ми будемо свідками 
подальшого беззаконня», — ре-
зюмує він.

Однак деякі експерти хвилю-
ються з приводу того, що, згід-
но з новим законодавством, у ра-
зі явних погроз боржникові ко-
лекторів під час звернення його 
до Національної поліції правоо-
хоронці  не реагуватимуть, адже 
посилатимуться на те, що відте-
пер всі ці питання регулює Нац-
банк України. Тобто звертатися 
треба лише до регулятора. Од-
нак Ростислав Кравець тут не 
вбачає проблеми, адже в Укра-
їні чинний закон про так зва-
не  примушування до виконання 
чи невиконання цивільно-пра-
вових зобов’язань. І якщо загро-
жуватимуть життю фізичної чи 
юридичної особи, Нацполіція по-
винна прийти на допомогу.

«Урядовий кур’єр» вже писав, 
що більшість експертів вважає 
нове законодавство про колек-
торську діяльність недоскона-
лим і таким, що більше захищає 
не боржників, а самих колекто-
рів. Проте цей закон розписує 
діяльність колекторів, умови лі-
цензування тощо. Сподіваємося, 
що робота реєстру колекторів 
також  стане у пригоді всім учас-
никам процесу.

Сторінку підготував Олег ГРОМОВ, «Урядовий кур’єр»

Для входу до акаунта, крім логіну, треба 
встановити код підтвердження, який 
надходитиме на телефон чи електронну 
пошту. Не зайвим буде створення різних 
складних паролів, які відрізнятимуться 
для кожної окремої соціальної мережі.

Перед тим як відчиняти, не зайве звіритися з реєстром 
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Сумська область належить до 
регіонів з великими поклада-

ми корисних копалин. Це стосуєть-
ся насамперед сировини для буді-
вельних підприємств — цегельних, 
керамічних, а також піску, крейди 
тощо. Усе це — основа для вироб-
ництва різних видів цегли, клінке-
ру, плитки, будівельних розчинів, 
бетону, вапна.

Про нинішній стан справ і пер-
спективи розвитку сировинної ба-
зи промисловості будівельних ма-
теріалів, розвідки геологічних надр 
краю кореспондентові «УК» розпо-
відає головний геолог ПрАТ «Су-
ми-надра» Костянтин ТКАЧОВ.

УК Костянтине Яковичу, як оці
нюєте сировинні можливості 
Сумщини порівняно з іншими ре
гіонами України?
— За даними Державного геоло-
гічного фонду України, мінераль-
но-сировинна база області на 50,4% 
складається з паливно-енергетич-
ної сировини (нафта, газ, конден-
сат, торф), 44,4 — сировини для 
будівельних матеріалів, майже 4 
— прісні підземні води, 1,2% — ін-
ші види корисних копалин.

На сьогодні налічується 389 
об’єктів обліку (з урахуванням 
комплексності 325 родовищ) з 20 
видів корисних копалин. Є держав-
ного та місцевого значення. У нас 
значні запаси нафти, газу, конден-
сату і торфу, а з місцевих — значні 
поклади сировини насамперед для 

будівельних матеріалів. Область не 
можна назвати Клондайком, однак 
і применшувати її геологічні мож-
ливості не варто. 

УК Наскільки ефективно викорис
товують природні багатства буді
вельного профілю?
— Сировинну базу недостатньо 
вивчено, рівень освоєння низький, 
тож перспективні потреби краю 
стан справ явно не задовольняє. На 
Сумщині 134 відповідні родовища, 
з яких розробляють 25 —  пере-
важно це цегельна сировина, пісок 
і крейда. Цегельна сировина — це 
здебільшого суглинки, з яких ви-
робляють рядову керамічну цеглу 
марок 75—100.

Якщо на початку 1990-х пра-
цювало 176 цегельних заводів, 
які виробляли за рік близько 200 
мільйонів штук цегли, то з роками 
більшість із них припинила робо-
ту. Причини різні, зокрема і зни-
ження попиту — на ринок ви-
йшли газоблоки, які широко вико-
ристовують для мурування стін. 
Більша частина розвіданих запа-
сів глин і суглинків для виробни-
цтва грубої кераміки припадає на 
дрібні родовища з низькою якістю 
сировини. 

Нині особливо популярні лицьо-
ва керамічна цегла виробництва 
роменського ПрАТ «Слобожанська 
будівельна кераміка» та високо-
якісна клінкерна цегла сумського 
ТОВ «Керамейя» — лідера сучас-

ного ринку будівельних матеріалів. 
Усе це завдяки сучасним техноло-
гіям виробництва. До слова, «Кера-
мейя» недавно відзначила 15-річ-
чя. Весь цей час колектив незмін-
но очолює досвідчений промисло-
вець організатор виробництва Іван 
Телющенко. Він ініціював створен-
ня  підприємства, продукція якого 
нині широко знана в різних куточ-
ках України та більш як десяти ін-
ших країнах — Чорногорії, Грузії, 
Чехії, Литві, Монголії тощо.

А пісок видобувають кілька де-
сятків підприємств, які експлуа-
тують переважно дрібні, часто не 
розвідані поклади, а на балансово-
му обліку перебувають лише 18 ро-
довищ, з яких розробляють вісім.

УК Чи можна оцінити перспекти
ви попиту на будівельні матеріа
ли хоч на найближчі десять років?
— До 2030-го він зросте щонаймен-
ше удвічі-втричі, що значно пере-
вищує нинішні річні обсяги видо-
бутку. Запобігти дефіциту можна і 
потрібно за рахунок нарощування 
потужності підприємств, експлу-
атації нових розвіданих родовищ, 
зміцненню сировинної бази завдя-
ки розширенню перспективних ді-
лянок, інших важливих важелів 
економічного й організаційного ха-
рактеру.  

УК Що саме, на вашу думку, най
дужче гальмує розвідування та 
експлуатацію родовищ?
— Перша причина — надзвичай-
но громіздка і тривала процедура 
отримання спеціальних дозволів 
(ліцензій) на користування над-
рами, які надає Державна служба 
гео логії та надр України (Держгео-
надра). Подані документи замість 
3—5 місяців розглядають упро-
довж 2—3 років, навіть з незначни-
ми правками повертають по 5—10 
разів. Щоправда, останнім часом 
завдяки нинішньому керівництву 
Держгеонадр процедура видачі лі-
цензій значно прискорилася. А ще 
ж погодження проєктів розроблен-

ня, гірничого відведення, які так 
само розтягуються на місяці.

Друга — оформлення земель-
них відводів. З утворенням ОТГ ця 
процедура часто заходить у глу-
хий кут лише з однієї причини — 
через некомпетентність і незнан-
ня суті справи на місцях. Мовляв, 
земля наша, решта нас не цікавить. 
Тепер майже всі орні землі розпа-
йовано, тож їх отримання немож-
ливе, а землі запасу державної та 
комунальної власності представ-
лено невеликими фрагментами в 
заплавах річок і на заболочених ді-
лянках.

Один приклад. В Охтирці є родо-
вище будівельного піску озеро Со-
снове, геологічна будова якого на-
самперед через заболоченість ду-
же складна, однак під силу фахів-
цям. Свого часу Суми-надра отри-
мали спеціальний дозвіл на розро-
блення родовища і планують роз-
почати роботи. Однак на заваді зга-
дуване земельне питання. Цей про-
єкт надзвичайно вигідний охтир-
ській громаді, бо крім видобутку 
якісного піску для її господарських 
потреб передбачено створення ре-
креаційної зони для місцевих жи-
телів та гостей міста. А це нові ро-
бочі місця, додаткові відрахуван-
ня до бюджетів різних рівнів, Пен-

сійного фонду, облаштування су-
часної інфраструктури у мальов-
ничому куточку райцентру. Зали-
шається сподіватися, що перемо-
жуть не тільки здоровий глузд, а й 
економічні, екологічні та інші аргу-
менти.

Третя причина — гострий брак 
кваліфікованих геологів. На жаль, 
старше покоління спеціалістів від-
ходить, а гідної заміни немає.  

УК Яким бачиться майбутнє об
ласті в цьому контексті в такій си
туації?
— Сподіваюся на краще. Фахів-
ці Суми-надра розробили деталь-
ну поетапну програму розвитку 
мінерально-сировинної бази Сум-
ської області, яка передбачає за-
лучення коштів інвесторів та ко-
ристувачів надр, а не державного 
бюджету. Іншими словами, річ ли-
ше в розумінні ролі та значення мі-
нерально-сировинного комплексу, 
адже завдяки активнішому пошу-
ку й використанню місцевих ко-
рисних копалин насамперед для 
будівельної індустрії Сумщина 
може істотно зміцнити регіональ-
ну економіку. 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Головний геолог ПрАТ «Суми-надра» Костянтин Ткачов: 

«Завдяки пошуку й використанню 
місцевих корисних копалин Сумщина 

може істотно зміцнити економіку регіону»

ДОСЬЄ «УК»
Костянтин ТКАЧОВ. Народився 1946 року в с. Опанасівка Коренєвсько-

го району Курської області. Закінчив Київський геолого-розвідувальний 
технікум і геологічний факультет Таджицького університету за спеціальніс-
тю «пошуки і розвідка родовищ корисних копалин». 

Трудову діяльність розпочав 1966 року техніком-геологом у високогірній 
партії Паміру. Працював геологом Харківської геологорозвідувальної екс-
педиції — розвідував родовища гіпсу, пісковиків, кварцитів, тугоплавких 
глин на Харківщині, Сумщині, Полтавщині. Саме тоді відкрили найпотуж-
ніше в Україні Берестовенківське родовище скляних пісків у Червоноград-
ському районі на Харківщині і перше на Сумщині родовище залізних руд 
Первомайське у Глухівському районі. Працював старшим геологом Ебелях-
ської партії в Якутії на розвідці найпотужнішого в колишньому СРСР родо-
вища розсипних алмазів. 

З 1990-го живе в Сумах. Завідував територіальним геологічним відділом 
у Сумській області ДП «Геоінформ України», 1998-го створив ЗАТ «Суми-
надра», яке очолював до цього року. Нині — його головний геолог. Почес-
ний розвідник надр України. 

ДОВІДКА «УК»

ЗАТ «Суми-надра» (нині ПрАТ) створено 30 січня 1998-го. Упродовж пер-
ших двох років спеціалісти вивчали зсувні процеси на Сумщині, склали два 
геологічні звіти і кадастр 117 зсувів за міжнародною класифікацією, які отри-
мали високу оцінку провідних фахівців-геологів України.

За останні 20 років завдяки вивченню родовищ будівельних корисних ко-
палин для забезпечення сировиною будівельників Сумщини зокрема пісками 
та крейдою, глиною тугоплавкою, цегельною сировиною, на 20 родовищах та 
їхніх ділянках проведено геолого-економічну оцінку із затвердженням запасів 
Державною комісією України (ДКЗ). Більшість родовищ досліджено вперше, 
до них складено проєкти розробки, на основі яких їх експлуатують.

За завданням МОН для шкіл України як навчальний посібник уперше під-
готовлено 10 тисяч колекційних наборів гірських порід та мінералів України. 

ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про увільнення від тимчасового  

виконання обов’язків голови Кіровоградської 
обласної державної адміністрації

Увільнити ЖАЛДАКА Валерія Олександровича від тимчасового виконання 
обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 травня 2021 року
№ 213/2021

Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та під-

пункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, час-

тини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити РОМАНИШЕНУ Інну Павлівну на посаду судді Шевченківсько-
го районного суду міста Києва.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 травня 2021 року
№ 215/2021

Про призначення М. Чорної головою 
Кіровоградської обласної державної 

адміністрації
Призначити ЧОРНУ Марію Володимирівну головою Кіровоградської облас-

ної державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 травня 2021 року
№ 214/2021

Про призначення стипендій Президента 
України дітям журналістів, які загинули у 

зв’язку з виконанням професійних обов’язків
Відповідно до Указу Президента України від 30 квітня 2002 року № 428 «Пи-

тання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким 
встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків» (зі 
змінами, внесеними Указами від 20 жовтня 2003 року № 1197, від 23 верес-
ня 2005 року № 1331, від 3 квітня 2015 року № 198 та від 16 вересня 2017 року  
№ 280) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули 
у зв›язку з виконанням професійних обов’язків:

ВЕРЕМІЮ Максиму В’ячеславовичу — 2009 року народження, синові жур-
наліста ВЕРЕМІЯ В’ячеслава Васильовича, який загинув у зв’язку з виконанням 
професійних обов’язків;

ЛАБУТКІНІЙ Кірі Дмитрівні — 2010 року народження, доньці журналіста ЛА-
БУТКІНА Дмитра Віталійовича, який загинув у зв’язку з виконанням професій-
них обов’язків.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 травня 2021 року
№ 216/2021
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Чим можемо привабити мандрівників? 
КРУГЛИЙ СТІЛ. Під час форуму «Мандруй Україною» представники центральної і місцевої 
влади наголошували на підвищенні привабливості регіонів як важливої перспективи  
для розвитку країни

Тернопільщина — одна з областей, де туристам завжди 
буде цікаво. Тут їм не лише запропонують смачні страви, 

крафтову продукцію на різний смак, а й розмаїття турист
ських локацій. В області є замки, печери, Дністровський 
каньйон, водоспади, Подільські Товтри — Медобори, релі
гійні святині, численні пам’ятки архітектури, культури та іс
торії, старовинні міста й багато іншого. Туристичний потен
ціал краю значний. Про це говорили й на форумі «Мандруй 
Україною. Тернопілля», на який приїхали тур оператори, на
родні депутати України, представники  центральної, облас
ної та місцевої влади, бізнесу, засобів масової інформації.  
Триденна програма форуму була насичена. В її межах ор
ганізували огляди, відвідування туристських принад краю. 
Відбулося й засідання за круглим столом, на якому йшло
ся про розвиток туризму як постіндустріальної перспектив
ної галузі. 

«Маємо багато цікавинок  
для подорожувальників»

 
 
 
 
Володимир 
ТРУШ, 
голова  
Тернопіль
ської  
облдерж
адміністрації:

— Пандемія коронавірусної хворо-
би змінила формат відпочинку. Україн-
ські туристи почали мандрувати Украї-
ною, й саме це стало поштовхом відкри-
ти нові локації, зокрема в нашій облас-
ті. Тернопілля готове з радістю відчини-
ти двері, розкрити обійми для подоро-
жувальників, усіх, хто хоче пізнати наш 
чудовий край. Ми ж маємо що показати 
мандрівникові. 

У краї 34 старовинні замки, релігійні 
святині та унікальні сакральні пам’ятки, 
безліч природних об’єктів, зокрема Дні-
стровський каньйон, Медобори, Креме-
нецькі гори, печери, водоспади, які мо-
жуть зацікавити, захопити українських 
та іноземних туристів. 

Ми часто запитуємо людей, в яких 
країнах вони побували. Але варто поці-
кавитися, що вони бачили в Україні. У 
нас так багато пам’яток, що можемо пи-
шатися цим і влаштовувати надзвичай-

ні атракції для туристів, щоб вони збага-
чувалися знаннями та відомостями про 
рідну країну. 

Як відомо, в межах програми «Вели-
ка реставрація» цього року проведуть 
відновлювальні роботи на 22 об’єктах 
культурної та історичної спадщини. Два 
з них — на Тернопільщині: Збаразький 
та Чортківський замки. На Збаразький 
замок чекає капітальний ремонт і рес-
таврація перехідного мосту й ескарпо-
вих стін. У Чортківському замку ліквіду-
ють аварійний стан даху пам’ятки архі-
тектури національного значення XVII 
сторіччя. Переконаний, що це дасть 
нам змогу привернути увагу більшої 
кількості туристів, що сприятиме еконо-
мічному піднесенню регіону, вдихне но-
ве життя в нашу культурну спадщину.

Прагнемо втілити проєкт 
«TERNOPIL*YA: new emotions». Має-
мо стати своєрідним туристичним ха-
бом — подільськими воротами в Укра-
їну, регіоном із сучасною туристич-
ною і транспортною інфраструктурою.  
Стараємося, аби захопливі та яскраві 
враження подорожувальників від на-
шого мальовничого Тернопілля, його 
туристичних принад підсилювали й га-
строномічні фішки, тож залучаємо до 
цього процесу виробників продукції, 
насамперед крафтової. Хочемо, щоб 
туристи поверталися до нашого краю 
по смак, емоції. 

«Як доїхати, що подивитися  
і куди витратити гроші»

Євгенія 
КРАВЧУК, 
заступниця 
голови 
 Комітету ВР 
України  
з питань  
гуманітарної  
та інформа
ційної  
політики:

— Аби туризм на Тернопіллі був 
успішним, нам треба забезпечити три 
складові: як зручно доїхати, що поди-
витися, куди витратити гроші (де зу-
пинитися, поїсти, пожити, розважи-
тися). 

Якщо говорити про те, як зручно 
доїхати і що подивитися, то це терито-
рія, де велику роль відіграє держава 
та партнерство з нею. Є нарешті ро-
зуміння, що туризм має бути складо-
вою економіки. Завдяки втіленню про-
грами «Велике будівництво» є сучас-
не покриття трас М-19, тривають ро-
боти на шляху Н-18 Івано-Франківськ 
— Бучач — Тернопіль і на відрізку до-
роги М-30 Стрий — Ізварине. І це об-

ласть, до якої ви нещодавно бояли-
ся їхати автомобілем. Тепер можна й 
треба.

Третя складова — куди витратити ту-
ристові гроші. Ідеться про розвиток ту-
ризму на місцях. Це прерогатива місце-
вої влади та бізнесу. Тут потрібна му-
дра маркетингова стратегія, розуміння, 
як запакувати все те, чим багата Тер-
нопільщина, — класний продукт. Лю-
ди прагнуть хліба і видовищ, а виклас-
ти всю інформацію про це треба у соці-
альні мережі.

«Мандруй Україною» — масштабний 
всеукраїнський проєкт, що народився в 
тісній кооперації держави, бізнесу, кре-
ативних індустрій та туризму. Маємо ви-
робити ще й стратегію для кожного регі-
ону. Варто знати, що Український куль-
турний фонд має програму «Культура. 
Туризм. Регіони», яка доступна для гро-
мад, областей. Цього року передбачено 
60 мільйонів гривень на втілення відпо-
відних проєктів, зокрема на створення 
туристських маршрутів. 

Приємно, що всі учасники заходу за-
значили: вперше за роки незалежнос-
ті культура і туризм нарешті потрапили у 
фокус уваги зокрема народних депутатів. 

«Готуємося до другого читання оновленого 
законопроєкту «Про туризм»

Дмитро  
НАЛЬОТОВ,
народний  
депутат 
України, 
голова  
підкомітету 
ВР України
з питань  
туризму  
та курортів:

— Туризм —  не лише економі-
ка. Це й патріотизм, адже йдеть-
ся про нашу культуру, міста й села, 
архітектуру, національну кухню, на-
родні промисли, традиції та обряди. 
У парламенті в закон про підтрим-
ку культури, туризму та креативних 
індустрій внесли значну правку про 
зниження відсотка ПДВ для засобів 
розміщення з 20 до 7, яка діятиме на 
постійній основі. Це зробить Украї-
ну конкурентоспроможною на між-

народному рівні, адже інвесторам 
стає вигідним вкладати кошти у ту-
ристичну галузь.

Наприкінці цьогорічного квітня 
Верховна Рада ухвалила в першо-
му читанні оновлений законопро-
єкт «Про туризм». Це певна рефор-
ма галузі. Є окремий розділ «Роз-
виток туризму», в якому ставимо 
наголос на тому, що пріоритет дер-
жави — в’їзний туризм. Скасовуємо 
ліцензування для туроператорів, які 
займаються внутрішнім туризмом, 
щоб дати змогу більшим компані-
ям зайти та розвивати туристичну 
галузь. 

Створюють єдиний туристичний 
реєстр — електронна база даних 
для суб’єктів турдіяльності, для вза-
ємодії між ними, з державою. Зміню-
ються підходи до інвентаризації за-
собів розміщення, безпеки турис-
тів, фінансового забезпечення тур-
операторів. Ідеться про обов’язкову 

страховку на повернення наших ту-
ристів з-за кордону, якщо вони по-
трапили там у складну ситуацію. 
Вводиться термінологія згідно із су-
часними нормами та Всесвітньої ту-
ристичної організації UNWTO. 

Готуємося до другого читання за-
конопроєкту. На базі підкомітету 
спілкуватимемося з кожного розділу 
на окремих засіданнях, тож запро-
шуємо всіх долучитися. У соцмере-
жах відкрили платформу, де можна 
реєструватися і обговорювати цей 
законопроєкт.

Із Тернопільщиною знайомий дав-
но. Ще у шкільні роки я займався 
спелеологією й відвідував місцеві 
печери. На жаль, мало хто в нашій 
країні знає, що тут є найдовша пече-
ра в Україні, Євразії та друга за про-
тяжністю у світі «Оптимістична». На 
Тернопіллі на вас чекатиме актив-
ний туризм, отже емоції, що важли-
во для туристів.

«Слід відкривати для українців різні регіони України»
— Агентство відповідає за вті-

лення промоційної кампанії «Ман-
друй Україною». Дуже важли-
во відкривати для українців регі-
они, які мають великий туристич-
ний потенціал. Тернопільщина — 
одна з них. Останні два роки про 
туризм говорять як про один з по-
штовхів для економічного розви-
тку країни та регіонів зокрема. Ро-
битимемо все спільно з облдер-
жадміністрацією, профільним мі-
ністерством, народними депутата-
ми, аби гідно показати Тернопіль-
щину українцям. Нехай і не відра-
зу буде потік туристів, але крок за 
кроком, упевнена, цей край стано-
витиме конкуренцію іншим облас-
тям. 

Торік ми розпочали масштаб-
ну кампанію «Мандруй Україною» 
з відновлення внутрішнього ту-
ризму. Цей проєкт виник у тісній 
спів праці держави, бізнесу, креа-
тивних індустрій і туризму. Ми по-
просили сто відомих людей у со-
цмережах поділитися під геште-
гом #Мандруй Україною місця-
ми в нашій країні, які їм сподоба-
лися під час відві дування. Про це 
написали чи не всі українські топ-
зірки. Ми стали працювати з Офі-
сом Президента, народними де-
путатами, ЗМІ, областями, зняли 

п’ять відеороликів, не витративши 
державних грошей. Із часом, про-
вівши опитування, дізналися, що 
10% людей чули про проєкт «Ман-
друй Україною». Нині ми збільши-
ли до понад 100 тисяч дописів із 
цим гештегом в інстаграмі, є вели-
ка кількість переглядів у YouTube 
та кілька мільйонів — у ТikTok. Є 
тревел-шоу рідною країною з по-
пулярним телеведучим Дмитром 
Комаровим. Веду до того, що мар-
кетинг можливий з нульовим бю-
джетом. А ще потрібно мати вели-
ке бажання, оригінальні думки та 
працювати.

Цього року наш бюджет 100 
мільйонів гривень. Сума, звісно, 
мала. Але для нас це початок, тож 
повинні якнайефективніше все ви-
користати. Значну кількість коштів 
спрямуємо на цифровий марке-

тинг. Це вперше в Україні, бо до-
сі всі їздили на виставки, друкува-
ли багато поліграфічної продукції, 
але люди нині більше черпають ін-
формацію про мандри з електро-
нних засобів.

Маркетинг — важлива складова, 
маємо ідеї залучення відомих лю-
дей до популяризації конкретних 
туристських маршрутів, об’єктів. Є 
велике бажання працювати із гро-
мадами, областями, які формують 
і здійснюють комплексні турпродук-
ти.

Кошти з бюджетних 100 мільйо-
нів гривень витрачатимемо не ли-
ше на маркетинг, а й на створен-
ня єдиного туристичного реєстру, 
великого єдиного порталу про ту-
ристські можливості України. Най-
ближчим часом на розроблен-
ня цього сайту оголошуватиме-
мо тендер. Гадаю, недоречно, щоб 
кожна область створювала влас-
ні вебсторінки, тож на порталі роз-
міщуватимемо інформацію про ко-
жен регіон нашої країни. Зважа-
тимемо на статистику, аби знати, 
куди туристам цікаво їхати. Задля 
цього нам теж потрібен єдиний ту-
ристичний реєстр і всі дані про за-
соби розміщення, бо без цифр не 
можемо збагнути, який регіон най-
популярніший серед українців.  

«Працюємо у тісній комунікації  
з усіма рівнями влади»

 
 
Лариса  
ПЕТАСЮК,
заступниця  
міністра 
культури
та інформа
ційної  
політики 
України:

— Існують проблеми: брак належ-
ної державної підтримки розвитку 
туристичної галузі, недостатність 
системності в управлінні галуззю, 
незадовільний стан туроб’єктів, зо-
крема культурно-природної спадщи-
ни, низький рівень інформаційного 

супроводу туристичної діяльності. І 
нинішній круглий стіл — один зі спо-
собів поширення інформації, щоб ми 
розуміли, які в нас об’єкти, куди за-
лучати туристів. Маємо привести їх 
у відреставрований об’єкт, який їм 
буде цікавий, і створити інфраструк-
туру для задоволення звичайних по-
треб, щоб їм було безпечно й ком-
фортно.

Об’єкти культури, природи цікаві 
для туриста. Вони важливі, аби ви-
значити міжнародний індекс  конку-
рентоспроможності, до якого йде-
мо. Узялися за втілення першо-
го етапу програми «Велика рес-
таврація». Після ухвалення зако-
ну зможемо спрямовувати субвен-
ції на місця, щоб у такий спосіб від-

реставрувати пам’ятки архітектури, 
культури.

У світі кожне десяте робоче міс-
це — в галузі туризму. І нам слід іти 
до такого показника, а не до 3—4%, 
які в нас є. Потрібно створювати ро-
бочі місця, розвивати регіони й за-
лучати якомога більше туристів.

Шукаємо способів, як урегулюва-
ти питання, які постають перед ту-
ристичною галуззю. Адже розви-
ток туризму потребує державної 
підтримки, координації діяльності 
центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади та місцевого само-
врядування. Тож працюємо у тісній 
комунікації й багато ідей втілюємо 
за участю представників усіх рівнів 
влади. 

 
 
 

Мар’яна 
ОЛЕСЬКІВ,

голова  
Державного 

агенства 
розвитку  
туризму 
України:

Матеріали круглого столу підготував Микола ШОТ, «Урядовий кур’єр» (фото автора)
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ОСВІТА
Ректор  Харківського національного технічного університету сільського 
господарства Олександр Нанка: 

«Готуємося до об’єднання аграрних  
закладів вищої освіти, але маємо  
власне бачення цього процесу»

У країні триває реформування 
системи вищої освіти, наріж

ний камінь якого — підготовка ви
пускників конкурентоспроможни
ми фахівцями на ринку праці. У 
межах реформи проходить роз
ширення автономії закладів ви
щої освіти, впровадження прозо
рих та справедливих умов доступу 
до якісної вищої освіти, підвищен
ня вступних вимог для абітурієн
тів, зміна підходів до управління 
університетами та інші заходи, се
ред яких передбачено утворення 
нових навчальних закладів шля
хом реорганізації наявних.

Майже місяць тому було опри
люднено рішення про утворення 
за пропозицією Міністерства осві
ти і науки Державного біотехно
логічного університету та приєд
нання до нього Харківського націо
нального технічного університету 
сільського господарства імені Пе
тра Василенка, Харківської дер
жавної зооветеринарної академії, 
Харківського національного аграр
ного університету ім. В.В. Докуча
єва та Харківського державного 
університету харчування і торгів
лі. Це розпорядження спричинило 
широку дискусію в освітянському 
середовищі, зокрема й під час  Все
українського форуму «Україна 30. 
Освіта і наука», і неоднозначну ре
акцію представників чотирьох цих  
університетів. 

Ми попросили висловитися із 
приводу розв’язання проблеми, 
яка виникла навколо об’єднання 
чотирьох університетів, ректора 
Харківського національного тех
нічного університету сільсько
го господарства імені Петра Васи
ленка Олександра НАНКУ. 

УК Як сприйняли ваші колеги і ко-
лективи вишів звістку про утво-
рення Державного біотехнологіч-
ного університету шляхом злиття 
харківських аграрних закладів 
вищої освіти?
— Колектив нашого університету 
підтримує реформування систе
ми вищої освіти й усвідомлює не
обхідність  об’єднання або укруп
нення однопрофільних закладів. Це 
питання вже давнє, його не раз об
говорювали. Була дискусія і на не
давніх зборах трудового колективу 
університету, нашу позицію викла
дено у зверненнях, адресованих 
Президентові України, Прем’єр
міністрові та міністрові освіти і на
уки. Колектив університету і я як 
ректор не згодні з моделлю запро
понованого об’єднання і процеду
рою ухвалення такого рішення. 

На нашу думку, такі доленос
ні рішення (ідеться про сотні спів
робітників і тисячі студентів) слід 
ухвалювати  прозоро і відкрито, 
з урахуванням позиції колекти
вів закладів вищої освіти і світово
го досвіду. Для цього Міністерство 
освіти і науки має створити робочу 
групу й започаткувати  конструк
тивний діалог з усіма зацікавлени
ми сторонами, під час якого буде 
з’ясовано всі спірні та проблемні 
питання, вироблено спільну плат
форму об’єднання. Буде добре, як
що до цього діалогу долучаться не 
тільки вітчизняні, а й міжнародні 
експерти, які мають позитивний 
досвід реформування у своїх кра
їнах. Ми готові до такого діалогу й 
готуємося до об’єднання, але має
мо власне бачення цього процесу.

Я й колеги про  прийдеш
нє об’єднання дізналися з пові
домлення на сайті Міністерства 
освіти і науки. Тому і для мене, 
і для членів трудового колекти

ву та студентів нашого універси
тету  таке рішення стало повною 
несподіванкою і спричинило пев
ний шок. Адже з нами ніхто не ра
дився щодо об’єднання і не ставив 
до відома. Фактично нас постави
ли перед фактом. Коли ми трохи 
оговтались і  стали з’ясовувати, як 
це могло статися і що за цим сто
їть, то довідалися, що для багатьох 
посадових осіб МОН рішення про 
утворення нового університету та 
приєднання до нього чотирьох за
кладів вищої освіти теж стало не
сподіванкою. Це дуже дивно. 

УК Як саме, на вашу думку, має 
відбуватися об’єднання універси-
тетів? 
— Це питання ми вже обговорю
вали з ректорами інших ЗВО, які 
підпадають під реорганізацію, але, 
на жаль, не змогли напрацювати  
й узгодити спільну позицію. Ра
ніше ми розглядали можливість 
об’єднання трьох аграрних вишів: 

нашого, Харківського національ
ного аграрного університету ім. 
В. Докучаєва та Харківської дер
жавної зооветакадемії, що було б 
цілком логічно. Навіщо до них на
магаються приєднати університет 
харчування і торгівлі, який має ін
ший профіль, нам не зрозуміло. І 
зовсім не відомо, чому з’явилась 
ідея про створення Державного 
біо технологічного університету. 

Ми проти такої поспішної й не
продуманої реформи, проти меха
нічного об’єднання університетів, 
бо це нічого не дасть. Виступаємо 
за те, щоб таке об’єднання відбу
валося шляхом приєднання мен
ших університетів до більшого із 
збереженням аграрного профілю 
нового закладу і його статусу на
ціонального. Це дасть  змогу уник
нути багатьох бюрократичних пе
репон,  зберегти кадровий і науко
вий потенціал, зберегти їхню істо
рію і традиції, які ми дуже пова
жаємо. 

Головною метою об’єднання 
аграрних навчальних закладів 
має стати створення на Слобо
жанщині потужного регіонально
го освітянського центру або уні
верситетського консорціуму (ха
ба), поліпшення його матеріально
технічної й фінансової бази, а най
головніше  — підвищення якості 
аграрної освіти до рівня сучасних 
європейських стандартів. 

УК Іншими словами, ви наполя-
гаєте, щоб об’єднання аграрних 
закладів вищої освіти відбува-
лося на базі Харківського націо-
нального технічного університе-
ту сільського господарства імені 
П. Василенка, який нині найбіль-
ший серед інших аграрних закла-
дів вищої освіти Харківського ре-
гіону?
— Ви правильно зрозуміли, і ми 
цього ніколи не приховували. Бо 
за більшістю об’єктивних показ
ників наш університет справді 
один з найкращих, посідає лідер
ські позиції  у рейтингу ТОП100 
популярності ЗВО України се
ред абітурієнтів  2020 року. А се
ред  вишів Харківського регіону 
ми на  сьомому місці. І це справді 
високі показники, над якими ко
лектив нашого вишу працював не 
один рік. 

Наприклад, ми порівнювали по
казники вступників на бакалав
рат денної форми навчання в чо
тирьох харківських університе
тах, про які йдеться в розпоря
дженні уряду, і побачили, що за 
останні три роки наш університет 

має найкращу динаміку. Важли
ве значення мають і рейтинги ви
шів, які індексуються за показни
ками бази Scopus, індексом Гірша 
й ін. Тут наш виш теж має кращі 
показники. 

На 11 травня 2021 року в 
ХНТУСГ на денній і заочній фор
мах навчалося 4397 студентів, а у 
ХНАУ — 2495, в ХДЗВА — 1463, 
в ХДУХТ — 1077. Це відкриті да
ні, їх можна перевірити і зробити 
висновки. 

Тому ми й наполягаємо, що не 
можна нехтувати цими показни
ками і планувати об’єднання за
кладів вищої освіти навколо ново
утвореного університету, який на 
сьогодні не має ні впізнаваності, ні 
рейтингу. Це може завдати вели
кої шкоди не лише нашому та ін
шим університетам, а й усій сис
темі вищої освіти, самій реформі.

УК Тобто ім’я, рейтинг — це ка-
пітал, напрацьований роками, а 
втратити його можна за мить?
— Безперечно, в умовах жор
сткої конкуренції, яка існує на 
ринку освітніх послуг, добре ім’я, 
репутація та впізнаваність за
кладу вищої освіти дуже багато 
важать. Особливо в розпал цього
річної вступної кампанії.  І якщо 
зараз ми втрачаємо своє ім’я, а на
томість з’явиться виш з новою не
зрозумілою назвою, можемо втра
тити  велику частину абітурієнтів, 
які налаштовані вступати до на
шого або інших закладів. Вони за
знають удару, від якого можуть і 
не оговтатися. А як бути з інозем
ними студентами, яких готують за 
міжнародними договорами? 

У зверненні до міністра освіти і 
науки ми запропонували: беріть 
сильніший виш із його показни
ками і приєднуйте до нього дріб
ніші. Так зможемо створити якіс
ний навчальний заклад. До речі, 
раніше такі підходи декларували 
і  нинішній міністр, і попередні мі
ністри освіти і науки України. Що 
останнім часом  могло змінитися в 
освітній політиці — мені не зрозу
міло.

Ми прагнемо і готові до кон
структивного діалогу з Міністер
ством освіти і науки та іншими за
цікавленими сторонами, щоб ви
робити спільний план рефор
мування закладів вищої освіти 
аграрного профілю Харківщини й 
успішно його реалізувати.

Віктор КОЗОРІЗ  
спеціально  

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Олександр НАНКА. Народився 13 березня 1961 року в селі Недригайлів 
Сумської області. З 1978-го до 1983 року навчався на факультеті механіза-
ції сільського господарства Харківського інституту механізації та електрифі-
кації сільського господарства. Після закінчення вишу залишився працювати 
асистентом кафедри механізації тваринницьких систем. З 2010 року працює 
директором навчально-наукового інституту дистанційної і заочної освіти уні-
верситету ім. П. Василенка. З 2013-го — професор кафедри технічних сис-
тем і технологій у тваринництві ім. Щабельника, тут навчався у докторантурі.

Кандидат технічних наук, професор, із 2003 року — академік Української 
академії наук екологічних технологій. З жовтня 2016-го — ректор Харківсько-
го національного університету сільського господарства ім. П. Василенка. 

Автор 23 патентів і чотирьох авторських свідоцтв.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 538 
Київ

Про внесення зміни до плану заходів з виконання 
вимог щодо відокремлення і незалежності 

оператора газотранспортної системи
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до плану заходів з виконання вимог щодо відокремлення і незалеж-

ності оператора газотранспортної системи, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 840 «Про відокремлення діяль-
ності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора 
газотранспортної системи» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 76, ст. 2639), 
зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ДОКУМЕНТИ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 538

ЗМІНА, 
що вноситься до плану заходів з виконання вимог  

щодо відокремлення і незалежності оператора  
газотранспортної системи

Доповнити план заходів пунктом 16 такого змісту:
«16. У разі укладення угоди про надання послуги з організації транспорту-

вання природного газу через територію України іншим ніж ТОВ «Оператор га-
зотранспортної системи України» суб’єктом господарювання розробити та по-
дати на погодження Кабінету Міністрів України проект додаткової угоди до до-
говору, передбаченого  пунктом 5 цього плану заходів, у якому визначити, що 
динамічна складова ціни частки у статутному капіталі ТОВ «Оператор газотран-
спортної системи України» не застосовується та ціна частки повинна станови-
ти не більше розміру дивідендів (доходу), що перераховується НАК «Нафтогаз 
України» відповідно до статті 25 Закону України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2020 рік» до спеціального фонду державного бюджету.

НАК «Нафтогаз України»,  
АТ «Магістральні газопроводи  
України», Мінекономіки, Мінфін.
15 червня 2021 року.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 530 
Київ

Про внесення змін до схеми посадових окладів 
із визначенням коефіцієнтів для державних 

службовців судів, органів та установ системи 
правосуддя з урахуванням категорій, 

підкатегорій та рівнів державних органів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для 

державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з ураху-
ванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 «Деякі питан-
ня оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи пра-
восуддя» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2020 р., № 17,  
ст. 658), доповнивши позиції «А1», «А2» та «А3» графи «Посади державної 
служби» після слова «секретаріату» словом «, апарату».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання проекту «Президентський 
університет»

З метою сприяння створенню інноваційного та прогресивного освітнього просто-
ру, спрямованого на впровадження ефективних освітніх стратегій для реалізації інте-
лектуального і творчого потенціалу громадян України, формування та розвитку ком-
петенцій, що відповідають сучасним і прогресивним потребам розвитку суспільства 
та ринку праці, Постановляю:

1. Кабінету Міністрів України опрацювати в установленому порядку питання щодо 
підготовки та реалізації проекту «Президентський університет» як сучасної освітньої 
платформи, що забезпечить доступність громадян України до інноваційних освітніх 
моделей та стратегій навчання, ефективного використання ресурсів освітньої інфра-
структури та просторів коворкінгу з реалізації освітніх, наукових і творчих проектів, 
передбачивши, зокрема:

розроблення концепції реалізації проекту «Президентський університет» з ураху-
ванням сучасних тенденцій розвитку освіти, науки та технологій, ефективних освітніх 
стратегій з формування навичок критичного, креативного мислення;

організацію матеріального та фінансового забезпечення реалізації проекту «Пре-
зидентський університет», у тому числі на засадах державно-приватного партнер-
ства.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
31 травня 2021 року
№ 217/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про надання Миколаївському академічному 
українському театру драми та музичної 

комедії статусу національного
З метою підтримки і розвитку українського театрального мистецтва, враховуючи 

вагомий внесок Миколаївського академічного українського театру драми та музичної 
комедії у справу національного культурного відродження, Постановляю:

1. Надати Миколаївському академічному українському театру драми та музичної 
комедії статус національного та надалі іменувати його — Миколаївський національ-
ний академічний український театр драми та музичної комедії.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 травня 2021 року
№ 218/2021

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади секретаря національної 

тристоронньої соціально-економічної ради
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»:
1. Оголосити конкурс на зайняття посади секретаря Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради.
2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади секретаря Націо-

нальної тристоронньої соціально-економічної ради (додаються).
3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 травня 2021 року
№ 498/2021-рп

ЗатвЕРДЖЕно 
Розпорядженням Президента України 

від 31 травня 2021 року № 498/2021-рп
УМовИ 

проведення конкурсу на зайняття посади секретаря 
національної тристоронньої соціально-економічної ради

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) організовує роботу секретаріату Національної тристоронньої соціально-еконо-

мічної ради (далі — Національна рада)  та забезпечує виконання покладених на ньо-
го основного завдання і функцій;

2) несе персональну відповідальність за виконання покладеного на секретаріат 
основного завдання;

3) інформує Голову Національної ради, Президію Національної ради про хід роз-
гляду, виконання рішень Національної ради;

4) представляє секретаріат у відносинах із державними органами, органами міс-
цевого самоврядування, органами соціального діалогу всіх рівнів, науковими устано-
вами та вищими навчальними закладами, об›єднаннями професійних спілок та орга-
нізацій роботодавців, громадськими організаціями, органами соціального діалогу ін-
ших держав, міжнародними організаціями;

5) затверджує в установленому порядку за погодженням із Головою Національної 
ради структуру та штатний розпис секретаріату;

6) призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату в порядку, ви-
значеному законодавством;

7) розподіляє обов›язки між працівниками секретаріату, затверджує посадові ін-
струкції;

8) вирішує в межах компетенції питання, пов›язані з проходженням державної 
служби в секретаріаті;

9) вирішує питання щодо заохочення працівників секретаріату, притягнення їх до 
дисциплінарної відповідальності;

10) видає в межах своєї компетенції накази та забезпечує їх виконання;
11) розпоряджається в межах компетенції фінансовими та матеріально-технічни-

ми ресурсами, затверджує в установленому порядку кошторис секретаріату;
12) звітує перед Національною радою про результати діяльності секретаріату;
13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 49 140 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на ке-
рівних посадах (за наявності відповідних вимог);

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

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

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

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

6) інформація приймається до 17.00 год. 9 червня 2021 року виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 14 червня 2021 ро-
ку, о 9 годині.

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

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Банкова, 11.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Зайцев 
Антон Ігорович (044) 256-00-97, zaytsev@nads.gov.ua).

Загальні (кваліфікаційні) вимоги

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

- досвід роботи на посадах державної служби ка-
тегорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керів-
ників структурних підрозділів в органах місцево-
го самоврядування чи досвід роботи на керівних 
посадах у сфері соціальної політики — не мен-
ше трьох років

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння  
іноземною мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів 
діяльності і розвитку організації та встановлення 
її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності 
співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати лю-
дей на самовіддану роботу, досягнення індивіду-
ального та командного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управля-
ти результативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідаль-
ності

2. Комунікація  
та взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та 
впливові сторони, розбудовувати партнерські від-
носини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухати-
ся, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матері-
ал на аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використо-
вуючи переконливі аргументи та послідовну ко-
мунікацію

3. Розуміння сфери державної 
політики

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

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відпо-
відальності, розуміння середньо- та довгостро-
кових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покра-
щень у сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі 
та концептуальне бачення у конкретні задачі та 
показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впли-
ву під час формування, реалізації та оцінювання 
державної політики

5. Управління змінами  
та інновації

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

6. Доброчесність та дотримання 
правил етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчеснос-
ті та правила етичної поведінки державних служ-
бовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечес-
ність та/або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення 
кандидата негативно вплине на суспільну довіру 
до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту ін-
тересів та інші обмеження, встановлені Законом 
України «Про запобігання корупції», та утримува-
тися від їх порушення

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

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства Знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законо-
давства, що пов’язане із за-
вданнями та змістом роботи 
секретаря Національної трис-
торонньої соціально-еконо-
мічної ради

Знання:
- Кодексу законів про працю України;
- Закону України «Про соціальний діалог 
в Україні»;
- Закону України «Про колективні договори 
і угоди»;
- Закону України «Про порядок вирішення колек-
тивних трудових спорів (конфліктів)»;
- Закону України «Про Регламент Верховної Ра-
ди України»;
- Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;
- Положення про секретаріат Національної трис-
торонньої соціально-економічної ради, затвер-
дженого Указом Президента України від 30 трав-
ня 2012 року № 366 «Питання секретаріату На-
ціональної тристоронньої соціально-економіч-
ної ради»;
- Регламенту Кабінету Міністрів України, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 липня 2007 року 
№ 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету 
Міністрів України»;
- інших нормативно-правових актів, які стосують-
ся діяльності Національної тристоронньої соці-
ально-економічної ради.

Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення грантів Президента України 
молодим діячам у галузі театрального, 
музичного, циркового, образотворчого 

мистецтва, а також молодим письменникам 
і майстрам народного мистецтва для 

створення і реалізації творчих проектів
Відповідно до Указу Президента України від 20 жовтня 1998 року № 1152 «Про 

державну підтримку культури і мистецтва в Україні» (зі змінами, внесеними Указа-
ми від 19 серпня 2002 року № 721, від 6 червня 2006 року № 481, від 31 жовтня 2013 
року № 602 та від 9 листопада 2018 року № 358) та Указу Президента України від 6 
лютого 1999 року № 127 «Про затвердження Положення про порядок надання гран-
тів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, цирково-
го, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам 
народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів» (зі змінами, вне-
сеними Указами від 15 березня 2002 року № 242, від 5 жовтня 2004 року № 1171, від 
30 липня 2013 року № 410, від 31 жовтня 2013 року № 602, від 5 листопада 2014 ро-
ку № 850 та від 17 травня 2019 року № 249) призначити гранти Президента України 
молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мис-
тецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для ство-
рення і реалізації творчих проектів:

у галузі театрального мистецтва:
НЕКРАСОВУ Дмитру Андрійовичу — режисерові-постановнику для створення і ре-

алізації вистави «СЄВЄР наш» на базі Луганського обласного академічного україн-
ського музично-драматичного театру (м.Сєвєродонецьк Луганської області), у роз-
мірі 376 тисяч 826 гривень;

ШЕРЕМОКУ Антону Михайловичу — режисерові-постановнику для створення і 
реалізації вистави для дітей «Карлик Ніс» на базі комунального підприємства Чер-
нігівського обласного театрально-видовищного дитячого (лялькового) театру імені 
О.П.Довженка Чернігівської обласної ради (м.Чернігів), у розмірі 105 тисяч гривень;

СИВАНЕНКО Наталії Петрівні — режисерові для створення і реалізації вистави 
«Сузір’я» на базі громадської організації «Інститут дослідження театру «Шостий по-
верх» (м.Київ), у розмірі 206 тисяч гривень;

у галузі музичного мистецтва:
ЛЕНЧИКУ Костянтину Анатолійовичу — композиторові для створення і реаліза-

ції творчого проекту «Звуки Донбасу. Хорова айдентика Донбасу» на базі Київської 
організації Національної спілки композиторів України (м.Київ), у розмірі 199 тисяч 
400 гривень;

СТУКУ Антону Володимировичу — композиторові для створення і реалізації ка-
мерної опери «День радості» на базі Київської організації Національної спілки компо-
зиторів України (м.Київ), у розмірі 150 тисяч гривень;

МАТВІЇВУ Георгію Васильовичу — бандуристові для створення і реалізації творчо-
го проекту «Бандура в джазі» на базі Національного академічного оркестру народних 
інструментів України (м.Київ), у розмірі 165 тисяч гривень;

у галузі циркового мистецтва:
САМАРІНУ Станіславу Валерійовичу — артистові цирку для створення і реалізації 

творчого проекту «Колесо мужності (Лапендула)» на базі державного підприємства 
«Національний цирк України» (м.Київ), у розмірі 300 тисяч гривень;

у галузі образотворчого мистецтва:
ГАВРИЛЕНКО Анні Вікторівні — фотохудожникові для створення і реалізації твор-

чого проекту «Перевтілення: портрети, що оживають» на базі комунального закладу 
Сумської обласної ради — Сумського обласного науково-методичного центру куль-
тури і мистецтв (м.Суми), у розмірі 501 тисяча 100 гривень;

ЗУБАНЬ Наталії Анатоліївні — художникові для створення і реалізації творчо-
го проекту «Індустріальна археологія» на базі громадської організації «Металаб» 
(м.Івано-Франківськ), у розмірі 200 тисяч 960 гривень;

КОВАЧОВУ Сергію Сергійовичу — графічному дизайнерові для створення і реа-
лізації творчого проекту «Наноарт» на базі Бердянського державного педагогічного 
університету (м.Бердянськ Запорізької області), у розмірі 150 тисяч гривень;

молодим письменникам:
ВЕРТОЛІ Світлані Андріївні — письменникові для видання збірки «Сусіди» на ба-

зі товариства з обмеженою відповідальністю — Літературна агенція «Піраміда»(м.
Львів), у розмірі 37 тисяч гривень;

МОСТЕПАН Ірині Сергіївні — поетові для видання поетичної збірки «Глоса-
рій. Книга друга» на базі приватного підприємства — фірми «Волинські обереги» 
(м.Рівне), у розмірі 59 тисяч гривень;

РУБАШЕВСЬКІЙ Олені Олегівні — письменникові для видання книги-посібника із 
пригодницького туризму «Рюкзачна книга виживальника: путівник по всесвіту при-
годницького туризму» на базі громадської організації «Об’єднання креативних осо-
бистостей «Око» (м.Київ), у розмірі 163 тисячі гривень;

майстрам народного мистецтва:
БАЄВІЙ Ользі Олександрівні — народному майстрові для створення і реалізації 

колекції «Керамічна іграшка-свищик» на базі Чернігівського обласного історичного 
музею імені В.В.Тарновського (м.Чернігів), у розмірі 100 тисяч гривень;

ГРОМОСЯКУ Віталію Ігоровичу — бандуристові для створення і реалізації твор-
чого проекту «Реконструкція технології виробництва бандури» на базі Національної 
спілки кобзарів України (м.Київ), у розмірі 100 тисяч гривень.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 травня 2021 року
№ 493/2021-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  

в спеціальній сесії Генеральної асамблеї 
оон проти корупції

1. Утворити делегацію України для участі в Спеціальній сесії Генеральної Асамб-
леї ООН проти корупції (2 — 4 червня 2021 року, м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Аме-
рики) у такому складі:

НОВІКОВ Олександр Федорович — Голова Національного агентства з питань запо-
бігання корупції, глава делегації

ВІТРЕНКО Юрій Володимирович — заступник Постійного представника України 
при Організації Об’єднаних Націй, заступник глави делегації

ПРЕСНЯКОВ Іван Євгенійович — заступник Голови Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції.

2. Дозволити главі делегації залучати в разі потреби для забезпечення роботи де-
легації радників та експертів.

3. Національному агентству з питань запобігання корупції за погодженням із Мі-
ністерством закордонних справ України затвердити вказівки делегації України для 
участі в Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН проти корупції.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 травня 2021 року
№ 496/2021-рп

Президент України 
звільнив:
ПРИЙМАКА Василя Михайловича — з посади голови Лиманської районної дер-

жавної адміністрації Одеської області відповідно до частини другої статті 8 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГЛАЗИРІНА Євгена Миколайовича — з посади голови П’ятихатської районної дер-
жавної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

призначив:
ОЛЕФІРЕНКА Сергія Володимировича — головою Генічеської районної державної 

адміністрації Херсонської області;
ЗАГРІЙЧУКА Микиту Юрійовича — головою  Дніпровської районної державної ад-

міністрації Дніпропетровської області;
СИДОРЕНКО Ольгу Людвігівну — головою Бериславської районної державної ад-

міністрації Херсонської області.

каДРові ПИтання
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 19 травня 2021 р. № 535 

Київ

Деякі питання реалізації  
Закону України  

«Про реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного режиму  

1917—1991 років»
Відповідно до статей 5 і 6 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій ко-

муністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються: 
Положення щодо виплати компенсації, повернення майна або відшкодування йо-

го вартості реабілітованим особам;
зразок посвідчення реабілітованої особи.
2. Установити, що:
Міністерство соціальної політики на замовлення обласних та Київської міської 

державних адміністрацій забезпечує виготовлення бланків посвідчення реабілітова-
ної особи за рахунок і в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті;

посвідчення реабілітованого, видане до набрання чинності цією постановою за 
зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24 червня 1991 р. 
№ 48 «Про заходи щодо реалізації Закону Української РСР «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» (ЗП УРСР, 1991 р., № 6, ст. 51), є дійсним протягом 
строку його дії.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів УРСР та 
Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 535

ПОЛОЖЕННЯ 
щодо виплати компенсації, повернення майна або відшкодування  

його вартості реабілітованим особам
1. Це Положення визначає порядок виплати грошової компенсації особам, які 

відбували покарання у вигляді позбавлення волі (ув’язнення) або примусового по-
міщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані відповідно до статті 12 Зако-
ну України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режи-
му 1917—1991 років» (далі — реабілітовані особи), та повернення будівель та ін-
шого майна, вилучених під час репресій, або відшкодування їх вартості таким осо-
бам або їх спадкоємцям. 

2. Грошова компенсація нараховується у розмірі однієї мінімальної заробітної 
плати за кожний місяць позбавлення волі, але не може перевищувати 75 розмірів 
мінімальної заробітної плати. 

Сума до виплати обчислюється виходячи з розміру мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої відповідно до законодавства на момент прийняття рішення про 
виплату грошової компенсації. 

Грошова компенсація за неповний місяць позбавлення волі (ув’язнення) або 
примусового поміщення у лікувальний заклад виплачується у розмірі однієї міні-
мальної заробітної плати. 

Після нарахування грошової компенсації реабілітованій особі одноразово випла-
чується до 15 розмірів мінімальної заробітної плати, решта належних грошей — 
пропорційно щомісяця протягом наступних п’яти років.

За можливості на вимогу реабілітованої особи всю нараховану грошову компен-
сацію або її залишок може бути виплачено одноразово.

3. Виплата грошової компенсації спадкоємцям не проводиться, крім випадків, 
коли компенсація була нарахована, але реабілітованою особою не отримана. 

4. У разі смерті реабілітованої особи право на повернення вилучених будівель 
та іншого майна або відшкодування їх вартості набувають спадкоємці реабіліто-
ваної особи. 

5. Вилучені будівлі та інше майно за можливості (якщо будинок незайнятий, а 
майно збереглося) повертаються реабілітованій особі або її спадкоємцям натурою. 

Не підлягають поверненню (компенсації) будівлі та інше майно, що були націо-
налізовані (муніципалізовані) на підставі відповідних нормативних актів.

У разі неможливості повернення будівель та іншого майна реабілітованій особі, 
а в разі її смерті — спадкоємцям проводиться відшкодування їх вартості. 

6. Для отримання грошової компенсації реабілітована особа за місцем прожи-
вання подає до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі — уповноважений ор-
ган) заяву про виплату грошової компенсації.

До заяви додаються копії:
паспорта громадянина України;
посвідчення реабілітованої особи;
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи — для осіб, які пе-

ремістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській облас-
тях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, з населених пунктів, на терито-
рії яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 
населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

рішення Національної комісії з реабілітації про визнання особи реабілітованою 
(у разі наявності) — для громадян, які отримали статус реабілітованої особи після 
набрання чинності Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917—1991 років» (далі — Закон);

посвідчення про реабілітацію та/або довідки, виданих відповідним органом рес-
публіки колишнього Союзу РСР або державним органом колишнього Союзу РСР, 
та документів, що підтверджують строк відбування покарання у вигляді позбавлен-
ня волі (ув’язнення) у місцях позбавлення волі або строк примусового поміщення у 
лікувальні заклади, — для осіб, які були реабілітовані в колишній Українській РСР 
або іншій республіці колишнього Союзу РСР, архівних довідок, виданих архівними 
установами (у разі потреби);

довідки, рішення або іншого документа про реабілітацію, виданих відповідним 
органом України, — для осіб, які були реабілітовані в Україні до набрання чинності 
Законом України від 13 березня 2018 р. № 2325-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв ре-
пресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» (у разі потреби).

Уповноважений орган протягом трьох робочих днів перевіряє наявність всіх до-
кументів, визначених цим пунктом, та надсилає їх до відповідної обласної, Київ-
ської та Севастопольської міських держадміністрацій, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим для прийняття рішення щодо виплати грошової компенсації. 

7. Для повернення будівель та іншого майна, що були вилучені під час репресій, 
або відшкодування їх вартості реабілітована особа або її спадкоємці подають до 
уповноваженого органу заяву про повернення будівель, іншого майна або відшко-
дування їх вартості за місцезнаходженням таких будівель або майна.

Заява про повернення будівель, іншого майна або відшкодування їх вартості по-
дається не пізніше ніж через три роки з дня отримання особою документів про ре-
абілітацію, визначених цим пунктом.

До заяви додаються копії:
паспорта громадянина України;
посвідчення реабілітованої особи;
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи — для осіб, які пе-

ремістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській облас-
тях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, з населених пунктів, на терито-
рії яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 
населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

документів, що підтверджують право власності заявника на майно, а також ін-
ших документів (зокрема архівних, засвідчених в установленому порядку, або ар-
хівних довідок, виданих архівними установами) про вилучення майна, його якісні 
характеристики (модель, марка тощо) (у разі потреби);

висновку та рішення Національної комісії з реабілітації про визнання особи реа-
білітованою (у разі наявності) — для громадян, які отримали статус реабілітованої 
особи після набрання чинності Законом;

посвідчення про реабілітацію та/або довідки, виданих відповідним органом рес-
публіки колишнього Союзу РСР або державним органом колишнього Союзу РСР, 
що підтверджують факт вилучення будівлі та іншого майна під час репресій, — 
для осіб, які були реабілітовані в колишній Українській РСР або в іншій республі-
ці колишнього Союзу РСР, архівних довідок, виданих архівними установами (у ра-
зі потреби);

довідки, рішення або іншого документа про реабілітацію, що підтверджують 
факт вилучення будівлі та іншого майна під час репресій, виданих відповідним 
органом України, — для осіб, які були реабілітовані в Україні до набрання чин-
ності Законом України від 13 березня 2018 р. № 2325-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації 
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» (у ра-
зі потреби).

Якщо будівлі або майно, вилучені у реабілітованої особи під час репресій, роз-
міщені на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 
населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, реабілітовані особи або їх 
спадкоємці (зокрема особи, взяті на облік згідно з Порядком оформлення і вида-
чі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний ві-
сник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), мають право по-
дати заяву до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (пере-
бування).

Після повного відновлення конституційного ладу України на зазначених терито-
ріях уповноважений орган протягом одного місяця передає подану реабілітованою 
особою або її спадкоємцями заяву та копії документів, що передбачені цим пунк-
том, до уповноваженого органу за місцезнаходженням будівель та майна реабілі-
тованої особи.

Для відшкодування вартості вилучених будівель та майна додатково подають-
ся такі документи:

для майна та будівель (крім земельних ділянок, вільних від забудов) — звіт про 
оцінку майна, складений відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

для земельної ділянки, вільної від забудов, — звіт з експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, складений відповідно до Закону України «Про оцінку земель».

У разі відсутності майна (крім будівель, житлових будинків, іншого житла та зе-
мельних ділянок, вільних від забудов) його вартість визначається на підставі до-
кументів, що підтверджують його вартість, зазначену в договорі купівлі-продажу, 
рахунку-фактурі, касовому чеку тощо. При цьому зазначена вартість множиться на 
коефіцієнт, що дорівнює добутку індексів цін виробників промислової продукції за 
галузями промисловості, які визначаються Держстатом, або індексів зміни вартос-
ті будівельно-монтажних робіт, які визначаються Мінрегіоном.

Незалежна оцінка майна, експертна грошова оцінка земельних ділянок прово-
диться на дату оцінки, що передує даті подання заяви реабілітованої особи. При 
цьому строк дії звіту про оцінку майна, звіту з експертної грошової оцінки земель-
ної ділянки встановлюється на один рік із дати оцінки, що зазначається у звітах.

Якщо майно, яке підлягає поверненню реабілітованій особі або її спадкоємцям, 
збереглося та не зайняте, а також за наявності згоди такої особи на отримання за-
значеного майна в його поточному технічному стані, незалежна оцінка майна, яке 
повертається, не проводиться. Повернення зазначеного майна проводиться за рі-
шенням Національної комісії з реабілітації.

Факт належності майна реабілітованій особі або її спадкоємцям може встанов-
люватися у судовому порядку.

Спадкоємці, крім зазначених у цьому пункті документів, подають копії докумен-
тів, що підтверджують їх право на спадок.

8. Документи, передбачені пунктами 6 і 7 цього Положення, можуть бути отри-
мані шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними органами, ор-
ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організація-
ми, у володінні яких перебуває відповідна інформація, а також шляхом реаліза-
ції права особи подавати електронні копії відповідних документів з використанням 
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», зокрема мо-
більного додатка «Портал Дія», у способи, визначені законодавством.

9. Підставою для відмови в реєстрації заяви реабілітованої особи або її спадко-
ємців, зазначених у пунктах 6 і 7 цього Положення, є:

1) недотримання строку подання заяви, передбаченого пунктом 7 цього Поло-
ження;

2) неподання документів, передбачених пунктами 6 і 7 цього Положення (зокре-
ма рішення суду в разі встановлення факту належності майна реабілітованій особі 
або її спадкоємцям в судовому порядку);

3) закінчення строку дії звіту про оцінку майна, звіту з експертної грошової оцін-
ки земельної ділянки (у разі наявності).

10. Протягом місяця з дня подання заяви та на підставі документів, визначе-
них пунктом 6 цього Положення, обласна, Київська та Севастопольська міські дер-
жадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно приймає рі-
шення про призначення (відмову у призначенні) грошової компенсації та не пізні-
ше ніж через п’ять робочих днів після його прийняття надсилає заявнику копію та-
кого рішення.

11. Рішення щодо повернення реабілітованим особам будівель та іншого май-
на, вилучених під час репресій, або відшкодування їх вартості приймається Націо-
нальною комісією з реабілітації на підставі документів, зазначених у пункті 7 цьо-
го Положення.

Національна комісія з реабілітації не пізніше ніж через три місяці з дня реєстра-
ції заяви, зазначеної у пункті 6 цього Положення, приймає рішення щодо:

повернення реабілітованій особі або її спадкоємцям вилучених будівель, майна;
відшкодування вартості будівель та майна шляхом виплати відповідної суми ре-

абілітованій особі або її спадкоємцям (у разі неможливості їх повернення);
відмови в поверненні майна чи відшкодуванні його вартості.
Рішення про відшкодування вартості будівель та майна приймається з ураху-

ванням компенсації, отриманої реабілітованою особою за рішеннями органів вла-
ди колишнього Союзу РСР, Кабінету Міністрів України, органів влади Автономної 
Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування.

12. Рішення Національної комісії з реабілітації повинно містити таку інформа-
цію:

1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника;
2) номер, серію, дату видачі посвідчення реабілітованої особи;
3) адресу місцезнаходження майна;
4) назву органу за місцезнаходженням майна, що проводить його повернення чи 

відшкодування його вартості;
5) відомості про те, чи було надано реабілітованій особі після її повернення до 

місця постійного проживання у власність житло, збудоване або придбане за раху-
нок державного або місцевих бюджетів, чи компенсацію за будівлі та майно, вилу-
чені під час репресій за рішеннями органів влади колишнього Союзу РСР, Кабінету 
Міністрів України, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування;

6) висновок про повернення майна, відшкодування його вартості або про відмо-
ву в поверненні майна чи відшкодуванні його вартості.

У разі прийняття рішення про відмову в поверненні майна чи відшкодуванні йо-
го вартості зазначається підстава відмови.

13. Підставами для відмови в поверненні будівель та майна чи відшкодуван-
ні його вартості є:

1) виявлення недостовірної інформації в документах, поданих заявником;
2) підтвердження факту надання реабілітованій особі у власність житла, збудо-

ваного або придбаного за рахунок державного або місцевих бюджетів, чи компен-
сації за рішеннями органів влади колишнього Союзу РСР, Кабінету Міністрів Украї-
ни, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування;

3) непідтвердження права власності заявника на будівлі та майно або факту, що 
він є спадкоємцем реабілітованої особи.

14. Копія рішення Національної комісії з реабілітації про повернення будівель та 
майна, відшкодування його вартості або про відмову в їх поверненні чи відшкоду-
ванні його вартості не пізніше ніж через три робочих дні після його прийняття над-
силається уповноваженому органу та заявнику.

15. Рішення про повернення будівель, іншого майна або відшкодування їх вар-
тості реабілітованій особі або її спадкоємцям може бути оскаржено в судовому по-
рядку.

16. На підставі рішення Національної комісії з реабілітації уповноважений орган 
протягом одного місяця приймає рішення про повернення будівель, іншого майна 
заявнику і оформляє документи, необхідні для державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно.

Загальний строк повернення будівель, іншого майна не може перевищувати 
двох місяців після прийняття уповноваженим органом рішення про його повернен-
ня.

Повернення будівель, іншого майна реабілітованій особі або її спадкоємцям 
проводиться на безоплатній основі.

17. Уповноважений орган після прийняття Національною комісією з реабілітації 
рішення про відшкодування вартості будівель, іншого майна відшкодовує його вар-
тість поетапно протягом п’яти років. При цьому одноразово виплачується не менше 
ніж одна п’ята частина нарахованої суми відшкодування.

У разі смерті реабілітованої особи після прийняття відповідного рішення вар-
тість майна відшкодовується її спадкоємцям.

18. Виплата грошової компенсації реабілітованим особам та/або відшкодування 
цим особам або їх спадкоємцям вартості будівель та іншого майна, вилучених під 
час репресій, проводиться за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Автономної 
Республіки Крим та/або обласних бюджетах.

19. Сума відшкодування вартості будівель та майна та/або грошової компенсації 
виплачується шляхом її перерахунку на поточний рахунок реабілітованої особи або 
її спадкоємцям, відкритий в установі банку.

20. Сума грошової компенсації або відшкодування вартості будівель та майна, 
що була виплачена відповідно до вимог актів законодавства, чинних на момент 
прийняття Закону, не підлягає перерахунку.

21. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних 
зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані із використанням бю-
джетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

22. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням 
здійснюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 535

ЗРАЗОК 
посвідчення реабілітованої особи

Лицьовий бік обкладинки

ПОСВІДЧЕННЯ
РЕАБІЛІТОВАНОЇ ОСОБИ

Внутрішній лівий бік обкладинки Внутрішній правий бік обкладинки

ПОСВІДЧЕННЯ
Серія ________ № ___________________

Місце  
для  

фото

Прізвище________________
Ім’я ____________________
По батькові______________

     МП           

Пред’явник цього посвідчення має право 
на пільги та компенсації, встановлені 
Законом України «Про реабілітацію 

жертв репресій комуністичного 
тоталітарного 

режиму 1917—1991 років».

ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ
І ДІЄ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Дата видачі   ___ _____ 20__ р. 
__________________________________

(установа, яка видала посвідчення)
                                     

_____________________
                                 (підпис керівника установи)
МП      

      
________
Примітка.  Посвідчення є книжечкою розміром 90 на 60 міліметрів у твердій обкладинці, обтягну-

тій лідерином вишневого кольору або поліхлорвініловою плівкою, із написом золотис-
того кольору, виконаним способом тиснення. До посвідчення додається вкладиш, у яко-
му зазначаються пільги, що надаються реабілітованій особі відповідно до законодавства. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 535

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів УРСР та Кабінету Міністрів України,  

що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 24 червня 1991 р. № 48 «Про заходи що-

до реалізації Закону Української РСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 
Україні» (ЗП УРСР, 1991 р., № 6, ст. 51).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 р. № 564 «Про внесен-
ня змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів УРСР «Про заходи щодо реалі-
зації Закону Української РСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Украї-
ні» (ЗП України, 1992 р., № 11, ст. 268). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 р. № 112 «Про вне-
сення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення 
майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положен-
ня про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих» (ЗП 
України, 1993 р., № 7, ст. 142).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 1993 р. № 351 «Про внесен-
ня доповнень до Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення 
майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спад-
коємцям» (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 216).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1993 р. № 801 «Про внесен-
ня змін і доповнень до Положення про порядок виплати грошової компенсації, повер-
нення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім 
спадкоємцям» (ЗП України, 1994 р., № 2, ст. 43).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1993 р. № 911 «Про вне-
сення змін і доповнень до Положення про порядок виплати грошової компенсації, по-
вернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їх-
нім спадкоємцям» (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 72).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1995 р. № 731 «Про до-
повнення Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення май-
на або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спадкоєм-
цям» (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 34).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р. № 429 «Про порядок 
розрахунків з реабілітованими громадянами» (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 295).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 526 
Київ

Про внесення змін до норм харчування  
військовослужбовців Збройних Сил 

та інших військових формувань
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військо-

вих формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 берез-
ня 2002 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р., № 11,  
ст. 716; 2007 р., № 8, ст. 314; 2014 р., № 97, ст. 2776; 2016 р., № 60, ст. 2063; 2018 р., 
№ 39, ст. 1372; 2020 р., № 28, ст. 1016), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 р. № 526

ЗМІНИ, 
що вносяться до норм харчування військовослужбовців  

Збройних Сил та інших військових формувань
У примітках до норми № 1 — загальновійськова:
у пункті 1:
абзац перший підпункту «л» після слів «відпрацювання завдань з бойової (на-

вчально-бойової) підготовки» доповнити словами «, під час підготовки до дій за при-
значенням органів управління та сил цивільного захисту»;

підпункт «м» викласти в такій редакції:
«м) рядовий, начальницький склад органів і підрозділів цивільного захисту, який 

відряджається за межі гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захис-
ту для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, або під час ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій регіонального та державного рівня, а також у разі залучення до 
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території інших держав.

Підставою для зарахування на забезпечення харчуванням у такому разі є наказ на-
чальника гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, на території 
якого виникла надзвичайна ситуація;»;

у підпункті «й» пункту 3:
в абзаці другому слова «особам рядового, начальницького складу і працівникам 

авіації органів і підрозділів цивільного захисту» виключити;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«особам рядового, начальницького складу і працівникам авіації органів і підрозді-

лів цивільного захисту в разі перебування в польових умовах (у таборах, на навчан-
нях, маневрах) під час підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 
цивільного захисту, відрядження за межі гарнізону Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або під час лікві-
дації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівня, а також у 
разі залучення до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території інших 
держав та під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, виконання завдань у районі проведення антитерористичної операції.»;

пункт 9 після слів «у районі проведення антитерористичної операції,» доповнити 
словами і цифрою «та контингенту, зазначеного в підпункті «м» пункту 1 приміток».
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 12 травня 2021 р. № 432-р 

Київ
Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб системи  

охорони здоров’я України донорською кров’ю, компонентами  
та препаратами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» затвер-
дити:

обсяги обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України донорською кров’ю та компонентами крові на 
2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів згідно з додатком 1;

обсяги обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України препаратами крові на 2021 рік з урахуванням їх 
відповідних резервів згідно з додатком 2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 432-р

ОБСЯГИ 
обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України донорською кров’ю  

та компонентами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів

Найменування регіону, 
державного органу

Консервована 
донорська кров 

для виробництва 
компонентів, доз

Еритроцитарні 
компоненти, доз

Тромбоцити, 
доз

Плазма донорська 
для клінічного 

використання, доз

Кріопреципітат, 
доз

Вінницька 13967 13919 1446 8140 2650
Волинська 18800 18000 2500 1500 200
Дніпропетровська 37500 30550 2910 21300 3300
Донецька 24220 17525 370 9630
Житомирська 7500 7000 1000 7200 300
Закарпатська 11000 4500 500 5700
Запорізька 12500 10450 600 15700 400
Івано-Франківська 8500 5800 700 4350 100
Київська 18000 18000 1400 15200 850
Кіровоградська 10000 9400 500 9400
Луганська 20000 10000 350 10000 500
Львівська 22000 12760 1700 9240
Миколаївська 7500 6400 500 6700 350
Одеська 20000 20000 1000 20000
Полтавська 20000 13100 1100 7800 545
Рівненська 6000 5950 600 6070 300
Сумська 7500 6400 800 7200
Тернопільська 7000 6300 150 6325
Харківська 30857 30857 2000 30957 1500
Херсонська 15342 15342 800 15742
Хмельницька 17000 9000 680 8000 300
Черкаська 2296 4698 2365 5087 58
Чернівецька 8500 8500 1500 8500 500
Чернігівська 8000 8000 500 5000 300
м. Київ 24941 24978 4400 24417 740
Міноборони 11220 7200 150 8600
МВС 140 189 140 200 140
Служба безпеки 24 37 14
МОЗ 13760 11800 7733 13300 1900

Додаток 2  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2021 р. № 432-р
ОБСЯГИ 

обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України  
препаратами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів

Найменування регіону, 
державного органу

Анти-D 
імуноглобулін 

людини  
1500 МО/мл, доз

Антирабічний 
імуноглобулін 

150 МО/мл, доз

Імуноглобулін 
людини 

нормальний 
10 % розчину 
протеїну, доз

Альбумін  
10 % (по  

50 мл), доз

Альбумін 
10 % (по  
100 мл), 

доз

Альбумін 
20 %  

(по 50 мл), 
доз

Альбумін 
20 % (по 
100 мл), 

доз

Вінницька 831 1620 1295 361 943 333 1232
Волинська 3900 369 245 150 725 270 310
Дніпропетровська 1163 2186 740 976 2729 780 2183
Донецька 2073 1136 495 610 4148 275 1131
Житомирська 779 402 590 325 501 305 781
Закарпатська 560 280 2500 100 200
Запорізька 1299 1423 1464 332 3037 242 2262
Івано-Франківська 417 248 310 735 7190 110 5790
Київська 419 991 1388 199 549 639 1353
Кіровоградська 400 180 430 560 2000 700 860
Луганська 445 1150 510 553 2284 350 490
Львівська 1337 413 330 454 1079 463 1457
Миколаївська 700 1100 500 200 1200 200 2300
Одеська 1202 1094 2191 748 5307 1115 5017
Полтавська 225 440 369 419 591 604 1290
Рівненська 660 880 150 590 1040 240 1000
Сумська 156 100 850 160
Тернопільська 1374 495 2126 100 840 102 420
Харківська 500 114900 145 800 800 1200
Херсонська 795 311 516 240 1475 625 1800
Хмельницька 1600 1042 371 1280 2210 715 835
Черкаська 182 330 1142 135 373 245 646
Чернівецька 585 370 115 164 539 144 558
Чернігівська 236 1064 3300 60 3683 10 923
м. Київ 1384 206 289 185 1634 325 2280
Міноборони 95 2595 6030
МВС 90 90 40 90 40
Служба безпеки 50 50
МОЗ 2330 300 3500 4000

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 438-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку  
штучного інтелекту в Україні на 2021—2024 роки

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021—2024 роки, що додається.
2. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
подавати щороку до 15 січня Міністерству цифрової трансформації інформацію про стан виконання зазначеного плану захо-

дів для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2021 р. № 438-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021—2024 роки

Найменування заходу Відповідальні за 
виконання

Строк 
виконання Індикатор виконання

1. Запровадження правового регулювання 
з питань формування державної політики у 
галузі штучного інтелекту

Мінцифри ІІ квартал 
2021 року

розроблено та подано Кабінетові Міністрів 
України проект акта Кабінету Міністрів 
України щодо схвалення Концепції законо-
проекту про розвиток штучного інтелекту

2. Проведення інформаційних кампаній, 
спрямованих на популяризацію основ 
штучного інтелекту в закладах середньої 
освіти  

Мінцифри 
МОН

ІІ квартал 
2022 року

проведено інформаційні кампанії

3. Забезпечення наукової співпраці з 
міжнародними дослідницькими центрами

МОН 
МЗС 
Мінцифри

І квартал 
2022 року

укладено угоди з міжнародними 
дослідницькими центрами щодо наукової 
співпраці в галузі штучного інтелекту

4. Проведення конференцій та семінарів 
щодо запровадження та використання 
технологій штучного інтелекту

Мінцифри  
Мінекономіки 
Мінфін

ІV квартал 
2021 року

проведено конференції, семінари та інші 
публічні заходи щодо впровадження 
інноваційних рішень на основі штучного 
інтелекту

5. Запровадження державної підтримки 
використання технологій штучного 
інтелекту в пріоритетних галузях економіки 

Мінстратегпром 
Мінекономіки 
Мінфін 
Мінцифри

І квартал 
2023 року

розроблено та подано Кабінетові Міністрів 
України проект акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження Державної 
програми з використання технологій 
штучного інтелекту в пріоритетних галузях 
економіки

6. Впровадження технологій штучного 
інтелекту в національну систему 
кібербезпеки для проведення аналізу і 
класифікації загроз та вибору стратегії їх 
стримування і запобігання їх виникненню

Національна поліція 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінцифри
Апарат Ради 
національної безпеки 
і оборони України (за 
згодою) 
СБУ (за згодою)

ІV квартал 
2021 року

затверджено заходи протидії кіберзагрозам 
з використанням технологій  штучного 
інтелекту 

7. Розроблення системи показників для 
оцінки стану інформаційної безпеки з 
використанням технологій штучного 
інтелекту 

МКІП 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінцифри 
Апарат Ради 
національної безпеки 
і оборони України (за 
згодою) 
СБУ (за згодою)

І квартал 
2022 року

створено та впроваджено систему 
показників для проведення оцінки стану 
інформаційної безпеки

8. Визначення пріоритетних напрямів і 
основних завдань розвитку технологій 
штучного інтелекту в документах 
оборонного планування

Міноборони 
Мінстратегпром 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Апарат Ради 
національної безпеки 
і оборони України (за 
згодою)

І квартал 
2024 року

розроблено та затверджено відповідні 
документи оборонного планування

9. Забезпечення використання технологій 
штучного інтелекту у сфері охорони 
здоров’я 

МОЗ 
Мінцифри

ІV квартал 
2022 року

впроваджено системи підтримки клінічних 
рішень, персоналізованої медицини, 
телемедицини з використанням технологій 
штучного інтелекту

10. Забезпечення використання технологій 
штучного інтелекту для проведення 
аналізу ефективності системи публічного 
управління

Мінцифри І квартал 
2022 року

запроваджено систему збору даних для 
проведення аналізу, прогнозування та 
моделювання показників ефективності 
системи публічного управління 

11. Визначення необхідних засобів 
ресоціалізації засуджених шляхом 
проведення аналізу даних за допомогою 
технологій штучного інтелекту

Мін’юст 
ДСА (за згодою) 
Мінцифри

І квартал 
2023 року

складено індивідуальні програми 
соціально-виховної роботи (планів роботи) 
із засудженими з урахуванням результатів 
аналізу даних за допомогою технологій 
штучного інтелекту

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 471-р 
Київ

Про внесення змін до плану заходів щодо інженерно-технічного  
облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, 

Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного 
кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою 

територією Автономної Республіки Крим
Внести зміни до плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в меж-

ах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, приле-
глих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, затвердженого розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 439, — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 18 грудня 2018 р. № 1046, виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 травня 2015 р. № 439 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 471-р)

ПЛАН 
заходів щодо інженерно-технічного облаштування  українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, 

Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих  
до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим

Найменування завдання

Значення показника

Розпорядник 
коштів 

(виконавець)

Джерела 
фінансування 
(державний, 

місцевий 
бюджет, 

інші)

Прогнозний 
обсяг 

фінансових  
ресурсів для 
виконання 

завдань, млн. 
гривень

одиниця 
виміру

період 
реалізації, 
2021 рік

I. Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської,  
Харківської та Луганської областей, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією 

Автономної Республіки Крим
Створення системи земляних споруд, облаштування місць несення служби та опорних пунктів

1. Улаштування інженерних загороджень, усього кілометрів 27,526 Адміністрація 
Держприкордон-

служби

державний 
бюджет

17,162

1) улаштування протитранспортних 
(протитанкових)  ровів 4 х 2 метри

—»— 4,507 —»— —»— 1,668

2) улаштування невибухових інженерних 
загороджень, усього

—»— 23,019 —»— —»— 15,494

у тому числі:
сітчаста огорожа на металевих стовпах —»— 1 —»— —»— 0,983
загородження із спіралі типу «Єгоза» —»— 22,019 —»— —»— 14,511
2. Фортифікаційне обладнання опорних пунктів, 
вогневих позицій та габіонних конструкцій 
(дообладнання опорних пунктів)

штук 1 Адміністрація 
Держприкордон-

служби

державний 
бюджет

0,3

3. Прокладення рокадної дороги —»— —»— 233,571
1) прокладення рокадної дороги (завширшки 
4,5 метра)

кілометрів 76,272 —»— —»— 160,171

2) прокладення переходів рокадної дороги через 
складні або нестандартні ділянки місцевості

одиниць 20 —»— —»— 73,4

4. Оформлення документів на право постійного 
користування земельними ділянками 
для будівництва інженерно-технічних та 
фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій 
тощо та їх належного утримання, а також 
відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва

—»— —»— 0,28

Скорочення ділянок відповідальності, розгортання нових прикордонних підрозділів, створення їх інфраструктури
5. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, капітальний ремонт) та облаштування 
об’єктів нерухомості органів та підрозділів 
Держприкордонслужби

—»— —»— 34,133

Облаштування державного кордону та підрозділів сучасними засобами спостереження та сигналізації
6. Облаштування державного кордону та 
підрозділів сучасними засобами відеоконтролю 
та сигналізації

комплектів 1 —»— —»— 52,605

Винесення лінії українсько-російського державного кордону на місцевість та її позначення
7. Виконання топографо-геодезичних та 
картографічних робіт, розроблення графічних 
проектів місць встановлення прикордонних знаків

кілометрів 450 Держгеокадастр державний 
бюджет

0,231

Разом за розділом I 338,282
у тому числі Адміністрація 

Держприкордон-
служби

—»— 338,051

Держгеокадастр —»— 0,231
II. Інженерно-технічне облаштування українсько-молдовського державного кордону

Створення системи земляних споруд, облаштування місць несення служби
8. Оформлення документів на право постійного 
користування земельними ділянками 
для будівництва інженерно-технічних та 
фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій 
тощо та їх належного утримання, а також 
відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва

Адміністрація 
Держприкордон-

служби

—»— 0,2

Разом за розділом II —»— —»— 0,2
Усього 338,482
у тому числі Адміністрація 

Держприкордон-
служби

державний 
бюджет

338,251

Держгеокадастр —»— 0,231
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 17 травня 2021 р. № 447-р 

Київ

Про звільнення Клімашевського А. М.  
з посади заступника Міністра інфраструктури 

України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації   

Звільнити Клімашевського Анатолія Миколайовича з посади заступника Міністра 
інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 травня 2021 р. № 448-р 
Київ

Про звільнення Єгорова А. О.  
з посади заступника Голови Фонду 

державного майна України  
Звільнити Єгорова Андрія Олександровича з посади заступника Голови Фонду 

державного майна України 24 травня 2021 р. за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 455-р 
Київ

Про звільнення Седика В. М.  
 з посади першого заступника Голови 
Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів  
та захисту споживачів

Звільнити Седика Владислава Миколайовича, призначеного за контрактом про 
проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади першого заступника Голови Дер-
жавної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту спожива-
чів за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 456-р 
Київ

Про призначення Підкоморної Ю. А. 
заступником Міністра енергетики України
Призначити Підкоморну Юлію Анатоліївну заступником Міністра енергетики Укра-

їни.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 457-р 
Київ

Про призначення Кривоноса С. Ю.  
Головою Державної інспекції архітектури  

та містобудування України  
Призначити Кривоноса Семена Юрійовича Головою Державної інспекції архітекту-

ри та містобудування України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, вста-
новивши випробування строком на шість місяців.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 458-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства  
України на Новікову І. Ю.

Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України на заступника Міністра розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства України Новікову Ірину Юріївну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 459-р 
Київ

Про продовження Кузькіну Є. Ю.  
строку перебування на державній службі

Відповідно до частини четвертої статті 83 Закону України «Про державну служ-
бу» продовжити першому заступникові Голови Державного агентства автомобіль-
них доріг України Кузькіну Євгену Юрійовичу строк перебування на державній служ-
бі до 19 травня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 460-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення  
виконання обов’язків директора  

державного підприємства «Український  
центр «Безпека» на Кордонця К. В.

Погодитися з пропозицією Міністерства з питань стратегічних галузей промис-
ловості щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора державного 

підприємства «Український центр «Безпека» на заступника директора з технічних пи-
тань зазначеного підприємства Кордонця Костянтина Володимировича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня2021 р. № 465-р 
Київ

Про погодження кандидатури Саніна С. В. 
на посаду начальника державної установи 

«Держгідрографія»
Погодити кандидатуру Саніна Сергія Вікторовича на посаду начальника державної 

установи «Держгідрографія».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 466-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків генерального 

директора державного спеціалізованого 
підприємства «Чорнобильська АЕС»  

на Сейду В. О. 
Погодитися з пропозицією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

щодо тимчасового покладення виконання обов’язків генерального директора дер-
жавного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» на першого заступни-
ка генерального директора (з планування та зняття з експлуатації) зазначеного спе-
ціалізованого підприємства Сейду Валерія Олександровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 485-р 
Київ

Про звільнення Ляшка В. К. 
 з посади заступника Міністра охорони 

здоров’я України — головного державного 
санітарного лікаря України

Звільнити Ляшка Віктора Кириловича з посади заступника Міністра охорони 
здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України у зв’язку з пе-
реходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 486-р 
Київ

Про звільнення Кубракова О. М.  
з посади Голови Державного агентства  

автомобільних доріг України
Звільнити Кубракова Олександра Миколайовича з посади Голови Державного 

агентства автомобільних доріг України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 487-р 
Київ

Про звільнення Любченка О. М.    
 з посади Голови Державної податкової  

служби України  
Звільнити Любченка Олексія Миколайовича з посади Голови Державної податко-

вої служби України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 488-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державного  

агентства автомобільних доріг України  
на Кузькіна Є. Ю.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-
ного агентства автомобільних доріг України, виконання обов’язків Голови Державно-
го агентства автомобільних доріг України на першого заступника Голови зазначено-
го Агентства Кузькіна Євгена Юрійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 490-р 
Київ

Про призначення Власенка Ю. М. першим 
заступником Міністра енергетики України 
Призначити Власенка Юрія Миколайовича першим заступником Міністра енерге-

тики України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 491-р 
Київ

Про призначення Куракова О. С. 
заступником Міністра енергетики України 
Призначити Куракова Олексія Сергійовича заступником Міністра енергетики України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 493-р 
Київ

Про погодження призначення Артимюка О. О.  
виконуючим обов’язки генерального 

директора державного спеціалізованого 
підприємства «Центральне підприємство  

з поводження з радіоактивними відходами»  
Погодитися з пропозицією Міністра захисту довкілля та природних ресурсів що-

до призначення Артимюка Олександра Олександровича виконуючим обов’язки гене-
рального директора державного спеціалізованого підприємства «Центральне підпри-
ємство з поводження з радіоактивними відходами».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 495-р 
Київ

Про звільнення Мар’євича К. М. з посади 
державного секретаря Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 

Звільнити Мар’євича Костянтина Михайловича, призначеного за контрактом про 
проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади державного секретаря Міністер-
ства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 24 травня 2021 р.  
у зв’язку із закінченням строку дії контракту (частина перша статті 85 Закону Украї-
ни «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 496-р 
Київ

Про призначення Мар’євича К. М. державним 
секретарем Міністерства економіки України 

Призначити Мар’євича Костянтина Михайловича державним секретарем Міністер-
ства економіки України з 25 травня 2021 р. строком на п’ять років з оплатою праці 
відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 501-р 
Київ

Про звільнення Висоцького Т. М. 
 з посади заступника Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

Звільнити Висоцького Тараса Миколайовича з посади заступника Міністра роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господарства України у зв’язку з переходом 
на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 502-р 
Київ

Про звільнення Шаталової С. М. з посади 
заступника Міністра охорони здоров’я України 
Звільнити Шаталову Світлану Миколаївну з посади заступника Міністра охорони 

здоров’я України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 503-р 
Київ

Про звільнення Іващенка І. А. з посади 
заступника Міністра охорони здоров’я 

України з питань європейської інтеграції
Звільнити Іващенка Ігоря Анатолійовича з посади заступника Міністра охорони 

здоров’я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 505-р 
Київ

Про звільнення Свіріна В. В. з посади заступника 
Голови Державної аудиторської служби України 

з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

Звільнити Свіріна Вадима Володимировича, призначеного за контрактом про прохо-
дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, з посади заступника Голови Державної аудиторської  
служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифро-
візації у зв’язку із закінченням строку дії контракту (частина перша статті 85 Закону 
України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 506-р 
Київ

Про призначення Висоцького Т. М. першим 
заступником Міністра аграрної політики та 

продовольства України 
Призначити Висоцького Тараса Миколайовича першим заступником Міністра 

аграрної політики та продовольства України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



2 червня 2021 року, середа, № 104 www.ukurier.gov.ua 11

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
У провадженні Кам’янка-Бузького районного суду Львівської об-

ласті (у складі судді У. І. Костюк) знаходиться кримінальне прова-
дження про обвинувачення Азарової Тетяни Михайлівни, 06 червня 
1970 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального ко-
дексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 
09 червня 2021 року о 14 годині 15 хвилин у приміщенні Кам’янка-
Бузького районного суду Львівської області за адресою: Львівська 
область, м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29 (3 поверх).

Попереджаємо Азарову Тетяну Михайлівну, 06.06.1970 року наро-
дження, зареєстровану за адресою: Львівська область, м. Кам’янка-
Бузька, вул. Шкільна, 15, що у випадку Вашої неявки у судове засі-
дання на вищевказані дату та час справу буде розглянуто у Вашій від-
сутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

21.05.2020 року приватним нотаріусом Гусятинського район-
ного нотаріального округу Тернопільської області Ціцінським І.В. 
була заведена спадкова справа після смерті Трач Іванни Іванівни, 
01.05.1933 р.н., яка померла 18 березня 2020 року, місце наро-
дження: місто Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська об-
ласть. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийня-
ти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлим на 
день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних спад-
коємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців про-
шу з’явитися до приватного нотаріуса Ціцінського І. В. за адресою: 
Тернопільська область, Чортківський район, місто Хоростків, ву-
лиця Незалежності, буд. 68б, інакше спадщина буде видана ЗА 
ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши зая-
ву нотаріусу. 

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження 
№ 12015000000000200 про обвинувачення Крючкова Дмитра Васильовича за ч. 5 ст. 191,  
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ та Корніленкова Ігоря Петровича за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Ухвалою суду від 29.09.2020 року постановлено  здійснювати спеціальне судове прова-
дження стосовно Корніленкова Ігоря Петровича.

У зв’язку з чим Корніленков Ігор Петрович, 19 жовтня 1965 року народження, громадянин 
України, уродженець м. Запоріжжя, Запорізької обл., зареєстрований за адресою: вул. Мос-
ковська, 41/8, кв. 62, м. Київ, останнє відоме місце проживання: вул. Європейська, 5, с. Со-
нячне Запорізького р-ну Запорізької обл., викликається у судові засідання, що відбудуться 
11 червня 2021 о 09:00 год., 12 липня 2021 о 09:00 год. у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Ногачевський В. В., судді:  
Крикливий В. В., Галабала М. В.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (дебіторська заборгованість) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL43N419844
Короткий опис активів (майна) в лоті: Пул активів, що складається з прав вимоги 

за дебіторською заборгованістю 4  
неплатоспроможних банків

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

17.06.2021

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/49610

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (дебіторська заборгованість) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL44N419845
Короткий опис активів (майна) в лоті: Пул активів, що складається  

з дебіторської заборгованості фізичних 
осіб за 10 позиціям

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

18.06.2021

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/49611

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Мерзлова Олександра Геннадійовича для розгляду кримінального про-
вадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за № 42016020420000081 віднос-
но Мерзлова Олександра Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 07.06.2021 року об 11 год. 15 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

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

Суддя Жмудь В. О.

Приватний нотаріус Авдіївського міського нотаріального округу 

Донецької області Василенко В. А. просить спадкоємців померлої 

29.11.2020 року гр. Земелько Ольги Іллівни, 06.11.1934 р.н., 

звернутися для оформлення спадкових прав на належне майно 

до нотаріальної контори за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, 

вул. Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

Повідомлення про те, що 26.05.2021 року було прийняте рішення 

на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Ресторан наш час», код ЄДРПОУ 44136111, 

про припинення діяльності ТОВ «Ресторан наш час»  

та розпочато процедуру ліквідації підприємства. 

Кредиторам прохання звертатись протягом двох місяців за адресою: 

м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 6-К.

Повідомлення

Адмінколегія Північного ОТВ АМКУ прийняла рішення  

від 08.04.2021 №60/20-р/к у справі № 85/60/96-рп/к.20  

про вчинення ТОВ«Екскомсервіс»(35591829) порушення ЗЕК,  

передбаченого п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

Втрачений судновий білет 
ДБ № 004653, виданий Державною Службою 

України з безпеки на транспорті від 20.03.2017 р. 
на імя Васькович Олег Васильович, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

по судну моделі Конрад-25 назва Ізабелла, 

що належить Єлісєєву Геннадію Євгенійовичу, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Іпотечний договір № 028/15-170 від 28.03.2008 року, 
посвідчений приватним нотаріусом Київського 

міського нотаріального округу Івановою Л. М., заставне 
майно знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Печенізька, 

буд 1-7, кв. 203 вважати втраченим.

Після смерті 26 грудня 2020 року ЯКОВЛЄВОЇ ГАЛИНИ 
КОСТЯНТИНІВНИ, 24 травня 1948 р.н., відкрилася спад-
щина, нотаріусом заведено спадкову справу.

Спадкоємцям померлої звертатись до нотаріуса  
за адресою: м. Харків, вул. Максиміліанівська, 6;  
тел. (057) 7142790.

Розшукуються спадкоємці Капарчука Миколи Петровича, 25.07.1937 р.н., 
померлого 28.04.2021 р. Спадкоємців просимо звернутися 

до 28.10.2021 року до приватного нотаріуса Ральченко К. Ю. 
за адресою: місто Харків, пр. Людвига Свободи, 35.

Свідоцтво на право плавання під державним прапором України 
(судновий патент) для прогулянкових суден на катер з державним 
номером ua 0021VL, судновласник Палкін Ростислав Леонідович, 

вважати втраченим.

Розшукуються спадкоємці Скопінцева Сергія Борисовича,  
30 травня 1959  року народження, який помер 25 лютого 2021 року.  

Прохання до спадкоємців звернутися за місцем відкриття спадщини: 61166,  
м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, тел. +380577141848. Нотаріус Ю. С. Костіна.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 358-р 
Київ

Про внесення змін до плану заходів, 
пов’язаних з 35-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи
Внести до плану заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської ката-

строфи, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 
2021 р. № 170 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 22, ст. 1019), зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 квітня 2021 р. № 358-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до плану заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами  

Чорнобильської катастрофи

1. У пункті 11 абзац другий виключити.
2. У пункті 17 слово «МКІП,» виключити.
3. У пункті 23:
слова

«МКІП, Держкомтелерадіо,  
Міндовкілля, ДАЗВ,  
Укрдержархів, АТ «НСТУ»  
(за згодою)»

замінити словами:
«Держкомтелерадіо, ДАЗВ,   
Укрдержархів, МКІП,  
АТ «НСТУ» (за згодою)»;

слова
«МКІП, Держкомтелерадіо,  
Міндовкілля, ДАЗВ,  
Укрдержархів, АТ «НСТУ»  
(за згодою)»

замінити словами:
«Держкомтелерадіо,  
Міндовкілля, ДАЗВ,  
Укрдержархів, МКІП, 
 АТ «НСТУ» (за згодою),  
ДП НАЕК «Енергоатом»  
(за згодою)»;

слова 
«ДАЗВ, МКІП, Укрдержархів»; 

замінити словами:
«ДАЗВ, МКІП, Укрдержархів, 
«Український інститут книги  
(за згодою)».

4. У пункті 24:
1) абзац третій після слова «ДАЗВ» доповнити словами «, ДП НАЕК «Енерго атом» 

(за згодою)»;
2) в абзаці четвертому слова 

«МКІП, Київська міська  
держадміністрація, Міндовкілля, 
ДАЗВ, Укрдержархів»

замінити словами:
«Київська міська держадміні-
страція, Міндовкілля, ДАЗВ,  
Укрдержархів, ДП НАЕК  
«Енергоатом» (за згодою)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 363-р 
Київ

Деякі питання діяльності наглядової ради 
акціонерного товариства «Українська залізниця» 

Оголосити відбір кандидатів на зайняття посад двох незалежних членів нагля-
дової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» (код згідно з ЄДРПОУ 
40075815).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 364-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок
Відповідно до статей 20, 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати 

дозвіл національному природному парку «Північне Поділля» на розроблення з ура-
хуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною загальною площею 
3951,65 гектара (землі державної власності лісогосподарського призначення (ріл-
ля, сади, ліси) згідно з додатком, розташованих на території Золочівського району 
Львівської області, з подальшим вилученням та наданням їх у постійне користування 
зазначеному парку із зміною цільового призначення для збереження та використан-
ня національного природного парку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 364-р

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,  
розташовані на території Золочівського району Львівської області,  

на які національному природному парку «Північне Поділля» надається дозвіл  
на розроблення проекту землеустрою щодо їх відведення

Місце розташування 
земельних ділянок

Площа земельної 
ділянки, гектарів

За рахунок яких земель надається  
земельна ділянка

Золочівський район 
Львівської області

801,95 землі лісогосподарського призначення (лі-
си), що перебувають у постійному корис-
туванні державного підприємства «Бродів-
ське лісове господарство»

—»— 3149,7 землі лісогосподарського призначення 
(рілля, сади, ліси), що перебувають у по-
стійному користуванні державного підпри-
ємства «Золочівське лісове господарство»

Усього 3951,65

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 376-р 
Київ

Про передачу будівель у м. Полтаві
1. Передати Державному бюро розслідувань будівлю (літер А-1-6) по вул. 

Гоголя, 25, у м. Полтаві із сфери управління Фонду державного майна із за-

кріпленням її на праві оперативного управління за Державним бюро розслі-
дувань.

2. Передати будівлю (реєстраційний номер 1155345253101) по вул. Соборності, 
37, у м. Полтаві із сфери управління Державного бюро розслідувань до сфери управ-
ління Фонду державного майна.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 379-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  
від 14 квітня 2021 р. № 309

Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. 
№ 309 «Про порушення дисциплінарного провадження стосовно заступника Голови 
Державної служби геології та надр України Сарамаги Р. К.», замінивши в абзаці дру-
гому слова «у тижневий строк» словами і цифрами «до 14 травня 2021 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 381-р 
Київ

Про передислокацію 1  
окремої пожежної роти Командування  

Сил логістики Збройних Сил
Погодитися з рішенням Міністерства оборони щодо передислокації 1 окремої по-

жежної роти з військового містечка № 6 (смт Городок Радомишльського району Жи-
томирської області) до військового містечка № 9 (м. Старокостянтинів Хмельницько-
го району Хмельницької області).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 382-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 4 лютого 2015 р. № 90
На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 4 лютого 2015 р. № 90 «Про утворення комісії з реорганізації Держав-
ної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва» затвердити 
головою комісії з реорганізації Державної служби з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва Голову Державної регуляторної служби Кучера Олексія Во-
лодимировича, увільнивши від виконання цих обов’язків Ляпіну Ксенію Михайлівну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +16  +21 Черкаська +8  +13 +16  +21
Житомирська +6  +11 +16  +21 Кіровоградська +8  +13 +15  +20
Чернігівська +7  +12 +16  +21 Полтавська +8  +13 +16  +21
Сумська +7  +12 +16  +21 Дніпропетровська +9  +14 +13  +18
Закарпатська +6  +11 +17  +22 Одеська +9  +14 +17  +22
Рівненська +6  +11 +16  +21 Миколаївська +9  +14 +16  +21
Львівська +6  +11 +16  +21 Херсонська +9  +14 +13  +18
Івано-Франківська +6  +11 +15  +20 Запорізька +9  +14 +13  +18
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Чернівецька +7  +12 +16  +21 Луганська +9  +14 +14  +19
Тернопільська +6  +11 +16  +21 Крим +9  +14 +13  +18
Вінницька +7  +12 +16  +21 Київ +9  +11 +18  +20

Укргiдрометцентр

МКС командуватиме італійська космонавтка
ЗОРЯНІ ШЛЯХИ. Італійка 

Саманта Крістофоретті ста-
не першою європейською 
жінкою-космонавткою, яка 
прийме на себе командуван-
ня Міжнародною космічною 
станцією під час місії, запла-
нованої на 2022 рік. Про це 
повідомило Європейське кос-
мічне агентство (ESA).

44-річна Саманта Крісто-
форетті — колишня льотчи-
ця-винищувачка і перша жін-
ка-космонавтка Італії. Во-
на висадиться на Міжнарод-
ну космічну станцію 2022-го 
разом з астронавтами NASA 
К’єллом Ліндгреном та Бо-
бом Хайнсом. Це буде її дру-
ге перебування на МКС. Під 
час своєї першої місії 2014 
року Саманта Крістофорет-
ті встановила рекорд на най-
довше перебування жінки в 
космосі, провівши на орбіті 
199 днів. 

«Висування Саманти на по-
саду командира Міжнарод-
ної космічної станції надихати-
ме молодих людей, які надси-
лають свої анкети на вступ до 
корпусу астронавтів ESA», — 
заявив генеральний директор 
агентства Йозеф Ашбахер. Він 

наголосив, що з нетерпінням 
очікує на зустріч із кандидата-
ми, які пройшли добір, і висло-
вив сподівання, що серед них 
неодмінно будуть жінки. 

Саманта Крістофоретті ста-
не п’ятим космонавтом ESA, 
командуватиме МКС. Рішен-
ня про призначення коман-
дира станції ухвалює консен-

сус органу, який складається із 
представників п’яти космічних 
агентств-партнерів МКС: NASA, 
Роскосмосу, японського JAXA, 
канадського CSA та ESA.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Поліція Бангладеш 
заарештувала 
небезпечного браконьєра

ПРАВОСУДДЯ. Після 20-річного переслідування у Бангладеш 
заарештували браконьєра, якого підозрюють у вбивстві 70 бен-
гальських тигрів. 

50-річний Хабіб Талукдер на прізвисько Тигр Хабіб потрапив до 
рук поліції завдяки допомозі інформаторів. За 20 років, протягом 
яких його переслідують правоохоронці, на арешт Хабіба було ви-
дано три ордери. 

Браконьєр полював у мангровому лісі району Сундарбанах на 
кордоні між Індією та Бангладеш. Там найбільша у світі популяція 
бенгальських тигрів. Нині у дикій природі цих тварин лише кіль-
ка тисяч. Але на чорному ринку торгівці скуповують у браконьєрів 
шкури, кістки і навіть м’ясо тигрів, щоб перепродувати їх у всьому 
світі. Хабіб Талукдер не одразу почав полювати на тигрів. Місце-
ві жителі розповідають, що спершу він заробляв на життя тим, що 
збирав мед диких бджіл у лісі, повідомляє агентство AFP. Хабіба в 
цих місцях поважали, але боялися, вважаючи людину, яка здатна 
самотужки піти на тигра, небезпечною. Поліція й чиновники депар-
таменту лісового господарства Бангладеш протягом багатьох ро-
ків намагалися заарештувати Хабіба Талукдера. 

Дані перепису бенгальських тигрів у Бангладеш, опубліковані 
три року тому, засвідчили, що кількість особин цих тварин у лісі в 
Сундарбанах 2018 року становила 114. Це свідчить про зростання 
популяції тигрів, бо 2015-го їх було лише 106. 

Пекін переглянув свою політику щодо 
народжуваності

ДЕМОГРАФІЯ. Китайська 
влада офіційно заявила, що 
дає дозвіл на те, щоб пари 
мали по троє дітей. Цю заяву 
було зроблено після того, як 
дані останнього перепису на-
селення в КНР засвідчили різ-
ке зниження народжуваності.

З початку 1980-х років у 
Китаї було запроваджено так 
звану політику однієї дити-
ни під гаслом: «Одна родина 
— одна дитина», щоб конт-
ролювали стрімку народжу-
ваність. Ця політика проісну-
вала до 2016 року, коли ки-
тайська влада дозволила ма-
ти парам двох дітей. Проте 
чимало пар, особливо в міс-
тах, де виховувати дітей до-
рого, не поспішали збільшу-
вати родини. 

Дані перепису населення, 
проведеного у Китаї напри-
кінці минулого року, засвідчи-
ли, що 2020-го у країні народи-
лося близько 12 мільйонів не-
мовлят. Це значно менше по-
рівняно з 2016 роком, коли в 
КНР побачили світ 18 мільйо-
нів малюків. Показники наро-
джуваності за 2020-й вияви-
лися найнижчими за останні 
60 років. 

Після оприлюднення цих 
даних Пекін вирішив вдатися 
до радикальних методів. Під 
час останнього засідання по-
літбюро комуністичної партії 
КНР глава країни Сі Цзінь-
пінь заявив, що влада на 
офіційному рівні «запрова-
джуватиме заходи, які спри-
ятимуть поліпшенню струк-

тури населення країни, ви-
конанню стратегії активно-
го подолання його старіння 
і збереження переваг та за-
безпеченості людськими ре-
сурсами». Про це повідоми-
ло державне агентство Ки-
таю Сіньхуа.

Але правозахисна органі-
зація Amnesty International за-
явила, що нинішня політика 
китайської влади щодо наро-
джуваності, як і попередня, 
порушує сексуальні й репро-
дуктивні права. 

«Це не справа уряду — 
вказувати парам, скільки ді-
тей їм мати. Замість того, 
щоб оптимізувати свою по-
літику щодо народжуваності, 
Китай мав би поважати жит-
тєвий вибір людей і припини-

ти будь-який інвазивний і ка-
ральний контроль за рішен-
нями громадян щодо плану-
вання сім’ї», — заявив очіль-
ник китайського представни-
цтва організації Джошуа Ро-
зенцвейг.

Цей крок китайської влади 
критично оцінили й експерти. 

«Якби політика КНР щодо 
народжуваності була ефек-
тивною, то заклик мати двох 
дітей 2016 року вже засвід-
чив би результати», — ска-
зав в інтерв’ю ВВС старший 
економіст Commerzbank Хао 
Чжоу. Він зауважив, що у Ки-
таї молоді пари можуть до-
зволити собі щонайбільше 
двох дітей, оскільки витра-
ти на повсякденне життя ду-
же великі. 

«Гидке каченя» не витримало самотності
СВІТ ТВАРИН. У зоопар-

ку бельгійського міста Ант-
верпена цими вихідними здох-
ла 38-річна шимпанзе Мааїке. 
Місцевим зоозахисникам та 
пресі вона була відома як «Гид-
ке каченя мавпячого світу».

Мааїке потрапила до Бель-
гії разом з іншим шимпанзе, 
перебуваючи на межі життя 
і смерті, за драматичних об-
ставин. Двох приматів завез-
ли у країну незаконно. Вони 
були подарунком диктатора 
тогочасного Заїру, країни, яка 
нині називається Демокра-
тична Республіка Конго. Кому 
було призначено цей екзотич-
ний подарунок від правителя 
колишньої бельгійської коло-
нії, преса не повідомляє.

Супутник Мааїке здох від-
разу після прибуття до Бель-
гії, а сама Мааїке довго і важ-
ко хворіла. Спроба зоозахис-
ників зібрати кошти, щоб до-
правити її назад в Африку у 
спеціальний притулок для 
мавп, зазнала невдачі. І 1998 
року вона потрапила в зоо-
парк Антверпена. Але через 
півтора року колишній пра-
цівник звіринця розповів ви-
данню Gazet van Antwerpen, 
що Мааїке тримають в оди-
ночному закритому вольєрі 
і не показують відвідувачам. 
Причиною такого ув’язнення 
стало те, що її вважали за-
надто потворною через за-
хворювання шкіри і погану 
шерсть. Вона не спілкувала-

ся з іншими шимпанзе і май-
же не бувала на свіжому по-
вітрі. 

Після цієї публікації спа-
лахнув скандал. Мааїке по-
вернули у загальний вольєр. 
Але через те, що вона трива-
лий час не спілкувалася з ін-
шими шимпанзе, вони її не 
приймали до себе у зграю. Її 
штурхали, били, смикали за 
шерсть — одне слово, вона 
пережила все те, що й Гид-
ке каченя з відомої казки Ан-
дерсена. До того ж Мааїке 
була дуже слабкою фізично 
після пережитих стресу і хво-
роби, тому не могла себе за-
хистити. У зоопарку навіть 
думали, щоб приспати її, аби 
припинити страждання. 

Проте коли ця історія набу-
ла розголосу, один бельгій-
ський дерматолог зв’язався 
з головним ветеринаром зоо-
парку, і вони разом розроби-
ли лікування для Мааїке. Лі-
ки допомогли їй, стан шкіри 
та якість життя поліпшилися. 
І вона перетворилася на улю-
бленицю відвідувачів. 

Новина про її смерть за-
смутила жителів Антверпена. 

«Якщо ти не найкрасиві-
ший, це не означає, що ти 
не можеш бути наймилішим. 
Ми сумуватимемо за тобою, 
Мааїке», — написав один 
з читачів під новиною про 
смерть шимпанзе на сторін-
ці зоопарку Антверпена у 
Facebook.

Саманта Крістофоретті вже бувала на МКС. 2014 року вона провела на орбіті 199 діб 
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