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Секретар РНБО про загострення ситуації в північно-
західному регіоні з урахуванням майбутніх навчань 
«Захід-2021» 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Північний потік-2» 
нічим не відрізняється 
від анексії Криму»
Інтерв’ю німецькому виданню  
Frankfurter Allgemeine Zeitung
— Хочу розпочати з питання щодо агресії на сході. Відбува-
ється концентрація російських військ на сході, в окуповано-
му Криму та на морі. Росія каже, що війська відводять. Чи це 
правда? Чи їх там досі багато?
— Ми знаємо конкретні цифри. 30—35 тисяч військових у мо-
мент ескалації перебували на тимчасово окупованих терито-
ріях Донбасу. Вздовж кордонів України та Росії ми нарахову-
вали в різні періоди від 50 до 80 тисяч військових і на території 
Криму теж близько 33—35 тисяч. Коли я говорю про окупова-
ні території, там є війська: 30—35 тисяч військ сепаратистів, 
плюс близько 3 тисяч кадрових російських офіцерів.

І коли Європа та США почали тиснути на Росію — ми за-
кликали до цього, — через цей спільний тиск ймовірність ес-
калації знизилася. З території Криму пішли приблизно три з 
половиною тисячі військових. Усі  інші залишаються на міс-
ці — вся техніка на 90% на місці. Тому моє бачення, що еска-
лація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажі-
мо, точно до 12—16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання 
«Захід-2021». Тому вважаю, що до цього періоду ситуація ду-
же небезпечна.

— Яку небезпеку ви очікуєте: спробу побудувати наземне 
сполучення Росії з окупованим Кримом чи спробу отрима-
ти територію північніше Криму? Чого ви очікуєте, до чого 
маєте бути готові?
—  Є  багато  військових  варіантів,  можливих  з  боку  РФ,  зо-
крема морські операції. Ми дуже занепокоєні цим, і зараз є 
блокування Азово-Чорноморського регіону російськими ко-
раблями. Вони контролюють це, попри міжнародне право, по-
рушуючи його. Це те, що ви сказали, — один із варі-
антів виходу на Крим і щоб прорубати цей коридор з 
материкової України. 

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 000
доларів на рік коштує експлуатація 

української газотранспортної системи 
— складної, потужної та унікальної 

інфраструктури

«Події в Білорусі стали 
викликом не лише для 

Європи, але й для всього 
світу. А захоплення 
літака Ryanair має 
всі ознаки операції 

російських спецслужб».

Із 2023 року економіка 
зростатиме на 5% щороку

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. За прогнозами, зростання 
зарплат у наступні три роки становитиме 8—10% на рік  
з урахуванням інфляції
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НА КОНТРОЛІ «УК»

У селищі Терни на Сумщині  
з ініціативи його уродженців, 
які живуть у різних куточках 
України, облаштовано музей 
історії населеного пункту

ДУХОВНІСТЬ

«Урядовий кур’єр» аналізував, 
коли нарешті ефективно 
запрацюють очисні споруди 
Черкас, передані в управління 
ПрАТ «Азот»
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ЦИТАТА ДНЯ

Міністерство енергетики має кілька 
слушних пропозицій 

ЕНЕРГОРИНОК. Задля вре-
гулювання ситуації на ринку 
електроенергії Міненерго вва-
жає за необхідне вжити певні за-
ходи. Ідеться про тимчасову за-
борону трейдерам і електропос-
тачальникам подавати заявки на 
продаж електроенергії на ринку 
«на добу наперед» та внутріш-
ньодобового ринку; усунення на 
період профіциту електроенер-
гії цінових обмежень на організо-
ваних сегментах ринку, зокрема 
шляхом ухвалення проєкту по-
станови НКРЕКП «Про затвер-

дження Методики встановлення 
граничних цін на ринку «на до-
бу наперед», внутрішньодобово-
му ринку та балансуючому рин-
ку»; верифікації походження та 
обсягів проданої трейдерами та 
електропостачальниками елек-
тричної енергії на РДН/ВДР; вре-
гулювання проблемних питань 
ціноутворення на внутрішньодо-
бовому ринку, зокрема тимча-
сового запровадження мінімаль-
ної ціни на ВДР на рівні не нижче 
ніж на РДН; опрацювання мож-
ливості тимчасового встанов-

лення в поданих на РДН заявках 
на продаж електричної енергії 
мінімальної ціни на рівні не ниж-
че виробничої собівартості ДП 
«НАЕК «Енергоатом»; погашен-
ня заборгованості перед вироб-
никами на балансуючому ринку 
електричної енергії.

Про це йдеться в листі міні-
стра енергетики Германа Галу-
щенка до НКРЕКП щодо роз-
гляду поданих учасниками рин-
ку пропозицій. «З метою усунен-
ня загрози порушення безпеки 
постачання електроенергії про-

симо на найближчому засідан-
ні НКРЕКП розглянути пропози-
ції щодо врегулювання проблем-
них питань функціонування рин-
ку електричної енергії». Бо нині 
в організованих сегментах енер-
горинку склалася така ситуація 
з ціноутворенням, що потенцій-
но створює загрозу безпеці по-
стачання електроенергії спожи-
вачам, стабільному проходжен-
ню осінньо-зимового періоду та 
створює ризики для синхроні-
зації енергосистеми з європей-
ськими системами ENTSO-E. 
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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Із 2023 року економіка зростатиме  
на 5% щороку

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Завдання уряду — створити 
умови, за яких українці бу-

дуть упевнені в майбутньому, 
бачитимуть перспективи зрос-
тання та гідної старості. На цьо-
му наголосив Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль під час засідан-
ня уряду. За його словами, уже 
сьогодні тисячі молодих людей в 
Україні інвестують кошти в пен-
сійні фонди, щоб забезпечити 
собі гідні пенсії.

І уряд активно працює над 
упровадженням другого рівня 
пенсійної системи. Під час засі-
дання було затверджено ство-
рення робочої групи з питань за-
провадження обов’язкового на-
копичувального пенсійного за-
безпечення й розвитку недер-
жавного пенсійного забезпечен-
ня, повідомляє департамент ко-
мунікацій Секретаріату Кабмі-
ну.

«Проєкт упровадження нако-
пичувальної пенсійної системи 
передбачає зниження податків, 
які платять українці до бюдже-

ту. Податки спрямовуватимуть 
на особисті пенсійні рахунки, де 
інвестуватимуться й примно-
жуватимуться. Не буде жод-
них додаткових нарахувань для 
бізнесу. Тобто накопичувальна 
пенсійна система запрацює за 
рахунок тих податків, які лю-
ди й бізнес уже платять. Після 
виходу на пенсію людина отри-
має свої кошти, і це буде додат-
ковий дохід до державної солі-
дарної пенсії», — сказав очіль-
ник уряду.

Для запуску другого рівня 
пенсійної системи потрібно ство-
рити якісну інфраструктуру. 
«Потрібно правильно визначити 
інструменти, куди можна інвес-
тувати кошти. Все має бути на-
дійно й передбачувано», — під-
креслив Прем’єр-міністр.

Важливим елементом другого 
рівня пенсійної системи, за сло-
вами Дениса Шмигаля, стане по-
ява в Україні «довгих грошей». 
Тобто в країні з’явиться значно 
більший інвестиційний ресурс, 
який також сприятиме появі 
якісного фондового ринку й за-
галом розвитку економіки.

Податки —  
у розвиток країни

Прем’єр-міністр зазначив, що 
Україна долучиться до понад 100 
країн світу, які впроваджують се-
редньострокове бюджетне плану-
вання. Він нагадав, що нещодавно 
було затверджено два вкрай важ-
ливі документи: Прогноз економіч-
ного і соціального розвитку Украї-
ни на 2022—2024 роки й Бюджет-
ну декларацію на 2022—2024 роки.

«У Бюджетній декларації ми ві-
добразили цілі державної політики 
у всіх галузях і обсяг коштів плат-
ників податків, які буде спрямовано 
на їхнє досягнення. Тобто люди по-
бачать у перспективі трьох років, 
на що саме спрямують їхні подат-
ки», — зауважив Денис Шмигаль.

Відповідно до затверджених до-
кументів, дефіцит бюджету має по-
вернутися до планових 3% уже з 
2023 року, а державний борг пла-
нують зменшити до рівня менш ніж 
50% ВВП. «Це означає, що ми мен-
ше витрачатимемо на обслугову-
вання боргів і більше — на медици-
ну, оборону та освіту. Також плану-
ємо зменшити частку ВВП, яку пе-

рерозподіляє держава через свої 
видатки. Тобто більше грошей за-
лишатиметься у людей та бізнесу, 
і вони самі зможуть вирішувати, 
як їх витрачати», — зазначив гла-
ва уряду.

Також, згідно з документами, 
зростання зарплат у наступні три 
роки сягатиме 8—10% на рік з ура-
хуванням інфляції. А інфляція, як 
зазначив Прем’єр-міністр, має по-
вернутися до таргету в 5% уже у 
2023 році, а в 2022-му — 6,2%.

«Завдяки проведеним реформам 
уже у 2023 році зможемо вийти на 
стійкий тренд зростання економі-
ки фактично у 5% щороку. Це дасть 
змогу забезпечити і зростання пен-
сій, і зростання зарплат, і збільшен-
ня видатків на медицину, оборону, 
освіту, дорожнє будівництво й під-
тримку бізнесу. Загалом видатки 
бюджету в наступні три роки та-
кож зростуть приблизно на 300 мі-
льярдів гривень», — сказав Денис 
Шмигаль.

Ухвалені рішення
Кабінет Міністрів вніс зміни до 

постанови, яка регулює граничну 

ціну на бензин і дизельне пальне, 
шляхом внесення змін до розра-
хунків їхньої середньої вартос-
ті, повідомляє Укрінформ. Згід-
но з пояснювальною запискою, 
затверджено зміни до постано-
ви №1236 від 9 грудня 2020 ро-
ку, яку постановою від 14 трав-
ня 2021 року доповнено пунк-
том, згідно з яким Кабмін встано-
вив на період дії карантину гра-
ничні рівні торговельної надбав-
ки до середньої ціни дизельно-
го пального не вище 7 гривень за 
літр і бензину — не вище 5 гри-
вень за літр.

Ухвалили урядовці й постано-
ву «Про затвердження Типово-
го договору оренди землі в комп-
лексі з розташованим на ній вод-
ним об’єктом», якою спростили 
процедуру надання в користу-
вання на умовах оренди землі в 
комплексі з розташованим на ній 
водним об’єктом.

Було ухвалено постанову «Про 
функціонування Державного 
аграрного реєстру», якою визна-
чено порядок його ведення та ад-
міністрування, а також перелік 
його відомостей. 

У дітей має бути все гаразд і навіть краще
ЦІННОСТІ. «Віримо в те, що 

можливо все! Я зможу все!» — 
з таким гаслом в Будинку уря-
ду відбувся пізнавальний захід 
для дітей з інвалідністю. До-
помогти цим дітям відчути їх-
ню важливість й унікальність 
для суспільства, отримати но-
ві можливості й спілкуватися 
не тільки з ровесниками, а й з 
урядовцями — такою була ме-
та заходу, проведеного в Між-
народний день захисту дітей.

Хлопці й дівчата відвідали 
Музей історії урядів України, 
побували в залі засідань Ка-
бінету Міністрів, взяли участь 
в онлайн-зустрічі із представ-
никами інших областей — Бу-
ковини, Житомирщини, Іва-
но-Франківщини, Луганщи-
ни, Полтавщини, Вінниччини,  
Херсонщини, Харківщини, 
Сумщини й міста Києва.

Урядовий уповноважений 
з прав осіб з інвалідністю Те-

тяна Баранцова привітала із 
Днем захисту дітей  і закли-
кала маленьких гостей уряду 
вірити у власні сили, ставити 
перед собою мету й досяга-
ти її. Вона переконана, що в 
житті все можливо і здійснен-
но: «У нас існують надзви-
чайні програми, де ми може-
мо спільно і, найголовніше, 
на рівні з усіма працювати, 
мріяти про навчання й стави-
ти серйозні завдання». 

Тетяна Баранцова нагада-
ла, що в Конвенції ООН про 
права людей з інвалідністю 
зазначено, що кожна людина 
— цінність: «І якщо хтось від-
різняється чи зором, чи слу-
хом, чи можливістю пересу-
ватися, то це просто наше 
людське різноманіття».

Завітав до дітей і держав-
ний секретар Кабінету Міні-
стрів Олександр Ярема: «Ві-
таю всіх, хто прийшов у Бу-

динок уряду і приєднався 
дистанційно. Для нас вели-
ка честь бути сьогодні з ва-
ми. Ви неймовірні, ви сильні, 
наполегливі, ви вмієте і дося-
гаєте більшого. Багатьом до-
рослим слід брати приклад, 
як, незважаючи на будь-які 
обставини, творити, створю-
вати щось добре і позитив-
не. Змінювати світ на краще 
і змінювати на краще навко-
лишніх».

Олександр Ярема переко-
наний, що ініціатива урядо-
вого уповноваженого з прав 
осіб з інвалідністю «Я змо-
жу все» — про перспективи, 
яких, об’єднавшись, діти й 
дорослі можуть досягати. 

Державний секретар Ка-
бінету Міністрів вважає, що 
такого спілкування потрібно 
більше, щоб краще розумі-
ти потреби і проблеми моло-
ді, дітей. 

Про можливості, дружбу, 
взаємодопомогу говорили і 
юні волонтери, які були пред-
ставлені українським медич-
ним ліцеєм Національного ме-
дичного університету імені 
О.О. Богомольця, повідомляє 
департамент комунікацій Се-
кретаріату Кабінету Міністрів.

Того дня діти працювали зі 
справжньою телегрупою, да-
вали інтерв’ю, спілкувалися з 
телеведучими й режисером 
громадської організації «Гро-
мадське дитяче інтернет-теле-
бачення і радіо «Веселка ТВ». 
У регіонах відбулися зустрі-
чі з дітьми, які не змогли від-
відувати заплановані заходи з 
огляду на різні обставини. До 
них обласні представники уря-
дового уповноваженого при-
ходили додому, де спілкува-
лися, малювали, розпитували 
про мрії, щоб спробувати до-
помогти втілити їх у життя.

Держбюджет 
наповнюється 
понадпланово

НАДХОДЖЕННЯ. За перші п’ять місяців 2021 року до загаль-
ного фонду держбюджету надійшов 421 мільярд гривень (104,5% 
розпису звітного періоду, або плюс 18,3 мільярда). Травневий по-
казник — 107,2 мільярда (102,7% розпису, або плюс 2,8 мільярда). 
Такі дані Державної казначейської служби оприлюднило Міністер-
ство фінансів. 

Загалом за платежами, сплату яких до бюджету контролюють 
податківці, надходження становили 240,2 мільярда гривень — роз-
пис на січень — травень виконано на 106,3% (+14,1 мільярда), мит-
ники забезпечили 143,3 мільярда — виконано на 103,8% (+5,3 мі-
льярда).

У травні за платежами, контрольованими ДПС, платники спла-
тили 75 мільярдів гривень — 104,8% розпису травня (+3,5 мільяр-
да), зокрема: податку на доходи фізосіб та військового збору — 
10,2 мільярда, податку на прибуток підприємств — 29,8, рентної 
плати за користування надрами — 4,8, акцизного податку з виро-
блених в Україні товарів — 5,4, податку на додану вартість — 10,7 
(зібрано 23,6 мільярда, відшкодовано 12,9). Находження до загаль-
ного фонду держбюджету митних платежів становили 29,5 мільяр-
да гривень, або 100,3% розпису квітня (+0,1 мільярда). Із загаль-
ної суми надходжень 27,3 мільярда — ПДВ, решта — ввізне мито.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування у січні 
— травні надійшло 132,8 мільярда гривень, що на 4,7 мільярда пе-
ревищило планові показники на відповідний період. З них 26,3 мі-
льярда надійшло у травні (+0,3 мільярда до плану).

Видатки за загальним фондом держбюджету становили 454,7 
мільярда гривень, або 92,6% розпису. Фінансування соцвидатків, 
видатків на оборону, обслуговування боргу, субвенції й дотації міс-
цевим бюджетам здійснювалося у повному обсязі відповідно до 
розпису на підставі платіжних доручень.

Тож за звітний період держбюджет виконано з дефіцитом 32,5 
мільярда гривень, зокрема загальний фонд — з дефіцитом 31,3 мі-
льярда, розпис — 86,5 мільярда. 

Фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету 
становили 192,5 мільярда гривень, або 73,4% плану. 

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 
156 мільярдів гривень, зокрема в іноземній валюті — 40 мільярдів 
гривень (мільярд доларів і 349,2 мільйона євро). 

Із зовнішніх джерел залучено 36,5 мільярда гривень, зокрема: 
34,7 мільярда гривень (1,25 мільярда доларів) — розміщення вось-
мирічних ОЗДП під 6,875% річних; 0,4 мільярда (15 мільйонів дола-
рів) — позика МБРР у межах проєкту «Модернізація системи соці-
альної підтримки населення України»; 1,1 мільярда (40 мільйонів 
доларів) — позика МБРР, проєкт «Друге додаткове фінансуван-
ня, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»; 0,1 мі-
льярда (5 мільйонів доларів) — позика МБРР, проєкт «Додаткове 
фінансування для проєкту «Модернізація системи соціальної під-
тримки населення»; 0,1 мільярда (3,6 мільйона доларів) — позика 
МБРР, програма «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення 
охорони здоров’я на службі в людей».

Платежі з погашення держборгу за січень — травень становили 
170,5 мільярда гривень (98% плану), платежі з обслуговування — 
64,4 мільярда (99,4%).

У травні Україна здійснила першу виплату за державними дери-
вативами у сумі 40,8 мільйона доларів. 

Державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема (праворуч унизу) вважає, що такого спілкування має бути 
більше, щоб краще розуміти потреби і проблеми молоді 
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З ПЕРШИХ ВУСТ

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Може бути ескалація з боку оку-
пованого Донбасу, ми це прекрасно 
розуміємо. Великий стрибок, бліц-
криг до кордонів Донецької та Лу-
ганської областей. Ми розглядаємо 
й готуємося до таких кроків.

Але можуть бути, скажімо так, 
сюрпризи і з іншої сторони. Зараз 
дуже небезпечна ситуація в Біло-
русі. Це наші північні кордони. І ми 
розуміємо, що Росія та Білорусь по-
стійно розглядають і домовляють-
ся про важливу геополітичну і, на-
певно, оборонну угоду. Після цьо-
го може бути справді серйозний 
вплив Росії і серйозна координація 
та контроль білоруських збройних 
сил. Тоді ми можемо розглядати ри-
зик і з того боку.

Ми не знаємо деталей цього дого-
вору про створення союзної держа-
ви.

Але якщо, для прикладу, ми го-
воримо про коридор до Криму, то це 
значить, що не можна буде захова-
ти цю ситуацію за «громадянським 
конфліктом». Це буде відкрита по-
вномасштабна війна.

— Чи буде ця агресія легшою для 
Росії, якщо запрацює труба «Пів-
нічного потоку-2» і вони не пере-
живатимуть, що втратять транзит 
Україною? Бо якщо труба буде по-
шкоджена під час війни, то вони 
скажуть, що це для них не пробле-
ма, бо є «Північний потік-2». Цей 
проєкт робить російську агресію 
легшою.
— «Північний потік-2», я вважаю, 
нічим не відрізняється від анек-
сії Криму. Я поясню, чому. Щоб за-
брати собі Крим і мати можливість 
торгуватися, була розпочата війна 
на сході України, тоді потрошку за-
бувається питання Криму. Навіть у 
нормандському форматі я порушу-
вав це питання, і всі сторони гово-
рили, що Крим не є аджендою (на 
порядку денному. — Ред.) цих пере-
мовин. Але ми продовжували підні-
мати цю тему. Саме тому я вирішив 
створити «Кримську платформу». 
Адже ми розуміли, що питання оку-
пації Криму забувається.

Тепер росіяни йдуть за однаковим 
сценарієм. Тобто у них з’являються 
постійні важелі для торгів. І Крим 
віддаляється дедалі більше. У Кри-
му була паспортизація протягом ба-
гатьох років — у кримчан завжди 
були паспорти як українські, так і 
російські. Потім була анексія Кри-
му. Начебто захист росіян. Далі — 
Донбас, щоб забути Крим. На Донба-
сі зараз іде роздача російських пас-
портів — близько 300 тисяч роздано.

Далі, щоб торгуватися щодо Дон-
басу, щоб вибити для сепаратистів 
амністію, щоб залишити за Росією 
контроль за результатами місцевих 
виборів тощо, треба піднімати став-
ки. «Північний потік-2» на сьогодні — 
це козирна ставка. Реально у них на 
руках флеш-рояль, який ще й част-
ково підтримує Європа. Якщо вони 
добудують «Північний потік-2» — 
це загроза для енергетичної безпе-
ки України і Європи. Росія точно нас 
відключить. Так, у нас є контракт. До 
речі, завдяки Німеччині та Франції 

ми в нормандському форматі домо-
вилися про цей контракт на п’ять ро-
ків. І з цих п’яти років майже два вже 
пройшли. Через три роки цей кон-
тракт закінчиться. Якщо вони завер-
шать технічну сторону «Північного 
потоку-2» у цьому році, він запрацює 
за два-три роки. І ми знаємо, що бу-
де. Усе це робиться для того, щоб на-
ступного контракту в України не бу-
ло. А точніше, використають цей ва-
жіль вже у питанні Донбасу.

—  А чи існування «Північного по-
току-2» не посилює ризики ві-
йни? Тому що ескалація бойових 
дій зараз може становити загрозу 
для газопроводу і, як наслідок, для 
транзиту. А з появою «Північно-
го потоку-2» для російської сторо-
ни стане можливим бліцкриг, про 
який ви говорите. Тому що якщо 
вони втратять цю гілку трубопро-
воду через війну, вони з легкістю 
зможуть замінити її потужностя-
ми «Північного потоку-2».
— Чи є це їхньою метою? Мене за-
питують, чи не боїмося ми отри-
мати ПДЧ в НАТО чи бути членом 
Альянсу (а ви знаєте, яке ставлен-
ня Росії до цього питання), чи не бо-
юся я, що через це почнеться війна. 
І те саме питають про трубу. Я про-
сто хочу відповісти, що в нас уже 
є історична даність. У 2014 році — 
початок війни. Ми тоді не були в  
НАТО, у нас були прекрасні відно-
сини з Росією, і ніхто на Донбасі не 
хотів від’єднуватися від України, ні-
кому нічого не заважало. Тому я зго-
ден, що така ймовірність ескалації 
є, але мені здається, що це не є для 
Росії причиною починати чи продо-
вжувати військові дії.

— Якщо гіпотетично Україна не-
вдовзі стане членом НАТО, це озна-
чатиме, що союзники по Альянсу 
повинні будуть захищати її й та-
ким чином вступити у військовий 
конфлікт з Росією. Це є проблемою, 
тому що ніхто цього не хоче.  Як 
ви збираєтесь вирішити цю диле-
му? Україна хоче бути в НАТО, але  
НАТО не хоче вступати у війну з 
Росією, бо це гарячий конфлікт.
— Я вважаю, що це нецивілізоване, 
несучасне, неправильне ставлення 
до безпеки людства. Той політичний 
егоїзм, який є сьогодні через ці стра-
хи, може призвести саме до третьої 
світової війни. Не може бути такої 
позиції: «Подивимось». Так, ніхто не 
хоче, але ми вже маємо цю ситуацію. 
Мені здається, що це не зовсім спра-
ведливо — ми ж захищаємо, ми без-
пекова стіна цієї філософії існуван-
ня, європейської цивілізації, прав і 
свобод людини.

— Як можна політично сконстру-
ювати членство в НАТО для Укра-
їни, щоб все ж таки обійти п’яту 
статтю договору НАТО, щоб чле-
нам Альянсу не довелося захищати 
майбутнього члена НАТО — Укра-
їну військовими засобами? Бо Ні-
меччина не захоче війни з Росією, 
адже це ядерна держава, незважа-
ючи на те, що Росія вестиме війну 
проти члена НАТО України.

— Я вважаю, що Російська Фе-
дерація не наважиться на війну з  
НАТО. Навпаки, я вважаю, що це 

залякування. Росія не буде воювати 
з Європою. Росія воює з колишніми 
країнами СНД чи СРСР. Я не бажаю 
такого нашим друзям, але треба по-
дивитися на країни Балтії. А що ми 
будемо робити з країнами Балтії, 
маленькими, прекрасними, які точ-
но впадуть перед російською агре-
сією, якщо вона буде? А вони члени  
НАТО. Що тоді всі робитимуть? Поки 
Росія не нападала на Європейський 
Союз та країни — члени НАТО. Але в 
Молдові є Придністров’я, у Грузії — 
Абхазія, в Україні — Донбас. 

— Якщо Україна стане членом  
НАТО, чи не активує вона одразу 
статтю 5 зі словами: проти нас ве-
деться агресія, заводьте свої вій-
ська та захищайте нас?
— Я думаю, що це питання перемо-
вин. Україна не хоче воювати.

А якщо, вибачте, всі країни  
НАТО бояться, що коли-небудь на 
якусь країну — члена НАТО хтось 
нападає, якщо вони бояться, що до-
ведеться захищати, тоді є питання в 
цілому до цієї конструкції. Якщо це 
так, то навіщо тоді ця конструкція, 
яка боїться захистити країну, яка є 
членом того чи іншого союзу? Тоді в 
чому її цінність?

І якщо в НАТО частина країн 
хоче бачити Україну в Альянсі, а 
кілька країн, які в гарних відноси-
нах з Росією, не хочуть України в  
НАТО, то знову питання до цієї кон-
струкції: чи вона така сильна й по-
тужна? Я вважаю, що це крихкість 
цієї конструкції. І проведіть пара-
лель з Європейським Союзом, де ця 
крихкість уже показала результа-
ти. Велика Британія вийшла з ЄС. 
ЄС без Великої Британії став міц-
нішим? Точно ні. Це вже не арочна 
конструкція, яка є найміцнішою у 
світі. Це конструкція, яка сиплеться.

І чи бачимо ми альтернативу 
Альянсу? Якщо в цьому сенс питан-
ня. Як вийти зі складної ситуації че-
рез цю загрозу, якщо Україна отри-
мує членство в НАТО?

Я можу відповісти. Україна може 
мати план «Б», коли Україна отри-
мує повністю свою територіальну ці-
лісність, отримує свої території, це 
буде закріплено не в умовному чо-
мусь на зразок Будапештського ме-
морандуму, який можуть порушу-
вати. А будуть серйозні гравці — Єв-
росоюз, США, які закріплюють ста-
тус України в безпековій ситуації. Це 
справді може бути для того, щоб ви-
йти з колапсу, в якому зараз перебу-
ває Європа. У нас є розуміння тако-
го плану, і відверто скажу, що я зби-
рався говорити про такий план з пре-
зидентом Байденом, тому що це вже 
за межами нормандського формату.

— Це план до того, як Україна стане 
членом НАТО, чи це альтернатив-
ний план?
— Це план до того. Чому? Тому що 
цей план — він говорить про те, що 
ми сьогодні зупиняємо війну, сьо-
годні гарантуємо Україні безпеку, 
сьогодні вирішуємо питання енер-
гетичної безпеки, окрім територі-
альної цілісності. І якщо ми сьогодні 
це робимо, це є швидка альтерна-
тива. Вона не про геополітику, вона 
про збереження людей, припинення 
пострілів, збереження життів, на-

шої армії. Тобто це такий план «Б», 
який є дуже швидкий, щоб вийти з 
колапсу, у якому всі перебувають.

Це питання діалогу з великими 
політичними гравцями. Це може 
бути швидкий план щодо членства 
України в НАТО або як альтерна-
тива. Ми можемо говорити про це, 
ми розуміємо європейські країни, 
які побоюються нашого членства в 
Альянсі. Але ми маємо отримати всі 
гарантії, щоб у майбутньому, через 
два-три роки, знову не опинитись у 
складній ситуації, коли Європа зні-
ме санкції з Росії. А це дехто з євро-
пейців хоче зробити.

— Чи означатиме це, що нинішній 
нормандський формат відійде на 
другий план, і цей новий формат у 
складі України, США, ЄС та Росії 
гарантуватиме вашій країні безпе-
ку?
— Це не може бути альтернати-
вою, тому що це більш глобальний 
формат, аніж нормандський. Те, 
що має вирішити нормандська чет-
вірка, стане частиною цього пла-
ну. Тому що нормандський формат 
— саме про схід України. Він не про 
Крим, не про трубу, не про гарантії 
нашої безпеки, він не про членство в  
НАТО чи особливий статус парт-
нерства з НАТО.

У нормандському форматі на сьо-
годні зроблений дуже важливий 
крок. Написані так звані кластери, 
які погоджені Німеччиною, Фран-
цією й Україною, передані Росій-
ській Федерації, але там ми не бачи-
мо серйозної взаємодії й бажання з 
російського боку. Ось тут все, що по-
трібно сьогодні зробити країнам, які 
входять у нормандський формат, — 
це дуже сильно тиснути на Росію, 
щоб ми взяли цей план, ці кластери 
й закінчили війну на Донбасі.

Чому норманді всього не вирі-
шує? Цей формат породив Мінськ. 
Це технічний круглий стіл, за яким 
вирішується питання припинення 
війни. Але на останньому засідан-
ні радників лідерів країн норманд-
ської четвірки, де Росію представ-
ляв пан Дмитро Козак, він запитав у 
наших європейських партнерів, чи є 
РФ стороною конфлікту. Представ-
ники Німеччини та Франції прямо 
не відповіли, що Росія є стороною 
конфлікту. Вони знову ввімкнули 
таку обережну дипломатію, з якою 
Україна не погоджується, тому що 
Росія є стороною конфлікту, і ми це 
розуміємо.

Це приклад того, як усе відбу-
вається. Як відбувається норманд-
ський формат, як відбуваються за-
сідання Тристоронньої контактної 
групи. Позиція Росії на цих відео-
конференціях полягає в тому, що 
Україна має говорити із сепаратис-
тами. Але в мінських домовленос-
тях написано, що є Тристороння 
контактна група: Росія, Україна й  
ОБСЄ як посередник. Це і є сторони, 
це зрозуміло.

А ви мене запитуєте про НАТО, 
що хтось боїться долучитися, про 
армію, про війну. Та навіть на рівні 
того, щоб визнати Росію стороною 
конфлікту, всі бояться.

— Якщо я правильно зрозумів, зо-
внішньополітичний радник кан-

цлера Німеччини прямо не визнав 
Росію стороною конфлікту?
— Вони не змогли прямо відповісти 
на це питання. Я вважаю, що це про-
блема. Я не можу бути дипломатич-
ним у цих питаннях, бо вже сім ро-
ків триває війна, вбивають людей. І 
ми не маємо часу постійно бігати по 
колу.

— Проте на початку цього тижня 
ви зустрічалися з Робертом Габе-
ком, лідером зелених. І він запро-
понував як перший лідер впливо-
вої партії в Німеччині допомогти 
Україні оборонною зброєю. Уряд 
Німеччини негайно відкинув цю 
ідею. Як ви розумієте цю позицію 
Німеччини?
— По-перше, я хочу сказати, що 
Ангела Меркель багато зробила 
для України. Це правда. І я їй дуже 
вдячний як українець. Ми хочемо 
більшого, і я від неї очікував більшо-
го, особливо в нормандському фор-
маті. Ми вдячні за те, що у нас є, але 
я знаю, що Німеччина може більше. 
Тому що те, що вони роблять для 
нас, вони роблять для себе. Чому во-
ни цього не розуміють, я не знаю.

Але щодо пана Габека. Уперше я 
зустрічався з ним два роки тому, ко-
ли у мене був офіційний візит до Ні-
меччини. Я зустрічався з канцле-
ром, а також з паном Габеком у йо-
го новому офісі без кондиціонерів, я 
пам’ятаю це. Я розумію його, і я хо-
чу, щоб він зрозумів мене, зрозумів 
ситуацію в Україні, ситуацію з Ро-
сією й те, що ми безпосередньо зна-
ємо, що росіяни та Кремль — це не 
одне й те саме, бо багато росіян під-
тримують Україну. Ми не нена-
видимо росіян, ми не робимо цьо-
го на нашому телебаченні. І я хо-
тів показати йому, що відбуваєть-
ся. І він зрозумів мене, він зрозумів, 
що «Північний потік-2» — це про-
сто зброя, не економічна, а політич-
на зброя, дуже потужна. Я вважаю, 
що він (Роберт Габек. — Ред.) дуже 
відкрита, потужна людина. І те, що 
він сказав, він точно розуміє, що в 
України немає флоту, що наші бе-
реги незахищені, що таке летальна 
зброя, що Німеччина не надала нам 
з початку війни ніякої зброї, ніякої 
військової допомоги. А вона може — 
у Німеччини є потужні кораблі, ра-
кетні катери, патрульні катери.

— Ви говорили про кораблі, па-
трульні та ракетні катери. Яке ще 
військове обладнання має надати 
Німеччина?
— Є штурмові гвинтівки, радіотех-
ніка, військова техніка — багато 
всього. Німеччина потужна в цьому 
напрямку. Німеччина — також од-
на з передових країн в автомобіле-
будуванні. А ще у Німеччини є гео-
політична зброя, і це якраз питання 
про Євросоюз. Якщо ми поверта-
ємося до (теми. — Ред.) НАТО, це 
одна з країн, яка має вирішаль-
не слово в цьому напрямку. І тре-
тє питання — «Північний потік-2», 
у якому в Німеччини також вирі-
шальне слово. Бо іноді можна зро-
бити щось набагато більше, і це в 
руках Німеччини.

(Надруковано зі скороченнями) 

Джерело: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський:

«Північний потік-2»  
нічим не відрізняється  

від анексії Криму»
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ДУХОВНІСТЬ
ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 546 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 546

ЗМІНИ, 
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 21 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в 
банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р.  
№ 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636; 
2021 р., № 29, ст. 1624), викласти в такій редакції:

«21. Уповноважений банк зобов’язаний забезпечити за бажанням одержувача ви-
дачу належних йому сум пенсії та грошової допомоги як безпосередньо у банку, так 
і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, що обумовлюється дого-
вором між уповноваженим банком та одержувачем.

Для забезпечення доставки пенсій та грошової допомоги додому одержува-
чу уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштово-
го зв’язку, комунальні установи/заклади надання соціальних послуг, соціальної під-
тримки (обслуговування).

Оплата послуг з доставки додому пенсій та грошової допомоги одержувачам із 
числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної ко-
місії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догля-
ду, осіб, які досягли 80-річного віку, осіб, які отримують соціальну послугу з догляду 
відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», одержувачів державної соці-
альної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд про-
водиться органами Пенсійного фонду України, органами соціального захисту насе-
лення шляхом відшкодування уповноваженому банку вартості таких послуг у розмірі, 
передбаченому договором, виходячи з тарифів, які не можуть бути більшими від та-
рифів на оплату послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій та грошової до-
помоги населенню у готівковій формі, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 грудня 2019 р. № 987 «Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з ви-
платою і доставкою пенсій та грошових допомог» (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 98, ст. 3274). Для інших одержувачів оплата послуг з доставки пенсій та грошової 
допомоги проводиться одержувачами самостійно в розмірі, зазначеному в договорі 
між уповноваженим банком та одержувачем.

Порядок відшкодування уповноваженим банкам вартості послуг з доставки пен-
сій та грошової допомоги додому одержувачам визначається договором, зазначеним 
у пункті 3 цього Порядку.».

2. У Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактич-
ного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх ви-
плату і доставку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 груд-
ня 2020 р. № 1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги» 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 43):

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
«Тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошо-

вої допомоги населенню в готівковій формі, зазначені в договорі, можуть бути дифе-
ренційовані залежно від способу виплати (з доставкою додому, безпосередньо у ви-
платному об’єкті, на стоянках пересувних відділень тощо) і не можуть бути більши-
ми від тарифів на оплату таких послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України.»;

2) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
«Заява про виплату пенсії, грошової допомоги за місцем фактичного проживання 

через уповноважену організацію може надсилатися поштою.»;
3) у пункті 9:
абзац другий викласти в такій редакції:
«За наявності технічних можливостей у сторін договору виплата і доставка пенсій 

та грошової допомоги може проводитися за виплатними квитанціями, сформовани-
ми уповноваженим органом на підставі електронних виплатних списків (далі — спис-
ки). Формування виплатних квитанцій, порядок передачі списків, в яких повинні бути 
зазначені відомості згідно з додатком 2, та зміст виплатних квитанцій визначаються 
договором. Вартість доставки виплатних квитанцій одержувачам входить у вартість 
послуги з виплати і доставки пенсій та грошової допомоги.»;

в абзаці восьмому слова «або уповноваженої організації» виключити;
4) пункт 42 викласти в такій редакції:
«42. Оплата послуг уповноваженої організації з виплати і доставки пенсій та гро-

шової допомоги проводиться уповноваженим органом виходячи із сум, виплачених 
за відомостями, виплатними квитанціями та разовими дорученнями, пенсій та гро-
шової допомоги згідно з тарифами, визначеними договором, зазначеним у пункті 4 
цього Порядку.

У разі збільшення виплат пенсіонерам шляхом встановлення за рішенням Кабінету 
Міністрів України одержувачам пенсії окремих соціальних виплат (допомог, доплат) за 
рахунок коштів державного бюджету і за умови, що їх доставка здійснюється в один 
день з виплатою пенсії, оплата послуг, пов’язаних з їх виплатою і доставкою, може 
здійснюватися за окремим тарифом, встановленим Кабінетом Міністрів України.»;

5) у додатку 1 до Порядку після слів «Паспортні дані (документи) звірено» допо-
внити словами «(крім випадків надсилання заяви поштою)».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 р. № 277 «Про додат-
кові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за міс-
цем фактичного проживання одержувачів у межах України» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2021 р., № 29, ст. 1624):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«До участі в конкурсі допускаються оператори поштового зв’язку чи інші суб’єкти гос-

подарювання, які провадять допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг (оброблен-
ня та оплата фінансових трансакцій) протягом не менше ніж п’яти років і надають свої по-
слуги в адміністративно-територіальних одиницях, в яких здійснюють свої повноваження 
головні управління Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи сільських, селищ-
них, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центри з нарахування та здійснен-
ня соціальних виплат (далі — уповноважені органи), якщо такі суб’єкти господарювання 
мають фінансову та матеріально-технічну спроможність забезпечити схоронність коштів, 
призначених для виплати пенсій та грошової допомоги, та їх доставку одержувачам.»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Пенсійному фонду України провести конкурс для вибору організацій, які здій-

снюють починаючи з 1 січня 2023 р. виплату і доставку пенсій та грошової допомоги 
за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.»;

3) у пункті 3 слова «визначення переможців проведення конкурсу» замінити сло-
вами і цифрами «1 січня 2023 р.»;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Уповноваженим органам забезпечити інформування про способи виплати 

пенсії та грошової допомоги за бажанням їх одержувачів через уповноважені банки 
або уповноважену організацію.»;

5) доповнити постанову пунктами 41 і 42:
«41. Національній соціальній сервісній службі, обласним, Київській міській дер-

жавним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування:
сприяти особам, які не можуть самостійно одержувати пенсію та грошову допо-

могу, в оформленні документів на їх помічників, поданні таких документів в органи 
опіки і піклування відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України з метою надан-
ня помічникам права одержувати пенсію та грошову допомогу з поточного рахунка 
одержувача для її доставки одержувачу;

залучити соціальних робітників/працівників комунальних установ/закладів надан-
ня соціальних послуг, соціальної підтримки (обслуговування) до доставки пенсій та 
грошової допомоги додому для одержувачів, які отримують пенсію та грошову до-
помогу через уповноважені банки і є отримувачами соціальної послуги з догляду.

42. Обласним державним адміністраціям разом з органами місцевого самовряду-
вання опрацювати питання:

за участю акціонерного товариства «Укрпошта» — щодо можливості отримання коштів 
у готівковій формі з поточного (карткового) рахунка одержувача через платіжні термінали;

за участю уповноважених банків, що функціонують у відповідних регіонах, — що-
до можливих заходів з розвитку мережі банківських автоматів самообслуговуван-
ня чи інших пристроїв з видачі коштів у готівковій формі у населених пунктах, де во-
ни відсутні, а також заходів з видачі готівки через установлені платіжні термінали.»;

6) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Уповноваженим банкам забезпечити починаючи з 2022 року надання щороку 

до 10 серпня Пенсійному фонду України та Національній соціальній сервісній службі 
списків населених пунктів, де наявні станом на 1 серпня їх відокремлені підрозділи, 
банківські автомати самообслуговування чи інші пристрої з видачі коштів у готівковій 
формі, за формою, встановленою Міністерством соціальної політики.»;

7) у пункті 7 слова і цифри «крім абзаців шостого, сьомого підпункту 2 пункту 2 змін, за-
тверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 вересня 2021 року» виключити.

Знати історію, щоб будувати 
майбутнє
ЦІКАВИЙ ДОСВІД. У селищі Терни на Сумщині з ініціативи 
його уродженців, які живуть у різних куточках України, 
облаштовано музей історії населеного пункту

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

На мапі України сели-
ще Терни Роменського 

району на Сумщині займає 
окремішнє місце. Засноване 
понад 360 років тому як сло-
бода, воно має славетну іс-
торію, гідну увічнення і по-
шанування. Саме цим керу-
валися його уродженці, ко-
ли вирішили облаштувати 
музей, де сучасники і пред-
ставники майбутніх поко-
лінь, гості могли б дізнати-
ся про історичний шлях ма-
ленької батьківщини, бо во-
на у світі одна-єдина і непо-
вторна. 

Ініціатива 
гуртує земляків

Ініціатор цієї справи 
Людмила Тупік, освітянка, 
вчителька української мо-
ви і літератури, живе і пра-
цює в місті Суми, де зем-
ляки дружно об’єдналися 
у Недригайлівське земля-
цтво (донедавна Терни на-
лежали до Недригайлів-
ського району) і впродовж 
уже майже трьох деся-
тиліть разом роблять до-
брі справи заради рідного 
краю. Ідею підтримали зем-
ляки-тернівці. І насамперед 
бізнес-леді благодійниця 
Ніна Жук — її родина взя-
ла на себе левову частку фі-
нансування проєкту.

Місце для музею підібра-
ли знакове — у школі. На-
вчальному закладу законо-
мірно судилося стати цен-
тром-осердям краєзнавчої 
й патріотичної роботи, адже 
тут навчаються молоді по-
коління тернівців, яким у 
майбутньому творити  істо-
рію селища. З експонатами 
особливих проблем не бу-
ло — до справи долучили-
ся небайдужі, які переда-
ли різноманітні документи, 
світлини, предмети побуту, 
речі тощо. 

Фінансування проєкту 
— особлива тема. У кімна-
ті, відведеній під музей, по-
трібно було ремонтувати 
все — від підлоги та стін до 
устаткування та стелажів 

для експонатів. Добру спра-
ву благословили  людська 
увага і благодійність. Зем-
ляки із Сум, Києва, Харко-
ва, місцеві фермери, жите-
лі селища гривня до гривні 
зібрали потрібну суму, а це 
майже сотня тисяч гривень. 

Як наголошує голова Не-
дригайлівського земляцтва 
в Сумах журналістка-вида-
вець Ірина Панасенко, така 
активна підтримка засвід-
чила, що громада — велика 
сила, здатна вершити масш-
табні справи. Тепер селище 
із глибоким віковим корін-
ням, видатними людьми, які 
назавжди прославили Тер-
ни, має власний музей — 
центр історичної пам’яті. 

Екскурсії реальні 
й віртуальні

Поки що карантинні об-
меження не дають змоги 
розгорнути повноцінну му-
зейну роботу. Однак голо-
вне відбулося: оновлений 
заклад сяє в усій красі й не-
повторності, готовий при-
ймати відвідувачів, ста-
ти центром просвітницько-
духовної освіти. Ошатна 
зала, сучасні меблі, дбай-
ливо й зі смаком оформле-
ні стенди, техніка, що дає 
змогу демонструвати відео, 
збережені через століття 
експонати — все зробле-

но з великою любов’ю до 
рідного. Розділи експозиції 
різні, вони стосуються істо-
ричних епох і конкретних 
земляків, імена яких до-
бре знані в Україні. До ре-
чі, стенди оформив земляк 
художник Віктор Шутка. 
Вони такі самі світлі й оду-
хотворені, як його картини.

Представлені матеріали 
із сивої давнини — про ча-
си Симона й Анастасії Ген-
дрікових, князів Дмитріє-
вих, Мамонових, Щербато-
вих, яким свого часу нале-
жали Терни. Пізніші події — 
Перша і Друга світові війни, 
Голодомор 1932—1933 ро-
ків, відбудова народного гос-
подарства, робота цукрового 
заводу, шкільних, медичних 
та інших закладів тощо. 

Окремі експозиції — 
про славетних уроджен-
ців, серед яких кобзар Де-
мид Зимогляд, медик член-
кореспондент НАНУ Вале-
рій Саєнко, професор док-
тор економічних наук Люд-
мила Шепотько та інші. 

Окрема особлива гордість 
тернівців — видатний опер-
ний співак народний ар-
тист України і СРСР, лау-
реат Шевченківської пре-
мії професор Анатолій Мо-
кренко (1933—2020). На йо-
го честь, до речі, цими дня-
ми відкрили меморіальну 
дошку на класі в Київській 

консерваторії, де він ви-
кладав з 1988-го по 2020-й  
роки. У присвяченому йо-
му музейному розділі пред-
ставлено численні доку-
менти, світлини, книжки, 
в яких ідеться про дитячі 
та шкільні роки, складний і 
тернистий шлях до вершин 
світового мистецтва. 

Саме у рідних Тернах 
два десятиліття тому спі-
вак започаткував єдиний в 
Україні конкурс-фестиваль 
шкільних хорових колекти-
вів «Співаймо разом!», про 
який щороку у травні роз-
повідав «Урядовий кур’єр». 
Світлини зберегли урочис-
ті миті, коли співак приїж-
джав у рідне селище під-
тримати і надихнути на спі-
вочу творчість юні таланти 
з усіх куточків Сумщини.

Одне слово, ті, хто тепер і 
в майбутньому завітають до 
музею, здійснять історичну 
подорож у минуле селища 
над річкою Терн, відкриють 
нові сторінки у життєпи-
сі цього населеного пункту. 
Як каже Ірина Панасенко, 
у планах ентузіастів — під-
готувати відеоекскурсію, 
якою в інтернеті можуть 
скористатися всі охочі. 

А поки що музей гос-
тинно розчинив двері пе-
ред першими відвідувача-
ми — школярами. І це до-
брий знак. 

Створити музей у школі — дуже гарна ідея, бо саме дітям продовжувати добру історію 
свого села
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Чого в експозиції тільки  не побачиш! Старовинні побутові речі зносили усі мешканці Недригайлова
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НА КОНТРОЛІ «УК»

Коли ефективно запрацюють нирки Черкас?
СПРАВИ КОМУНАЛЬНІ. ПрАТ «Азот», якому передано в управління очисні споруди обласного центру, 
вимагає від комунальників укласти відповідну угоду. Але ті вбачають у цьому чималі ризики

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Каналізаційні очисні споруди 
в Черкасах ще в радянські 

часи будували за державні ко-
шти за участі міста й промисло-
вих підприємств. А наказом Фон-
ду державного майна України від 
20.05.2002 року №860 «Про пере-
дачу очисних споруд, які не уві-
йшли до статутного фонду ВАТ 
«Азот», їх  безплатно передано на 
баланс акціонерному товариству, 
проте вони залишаються дер-
жавною власністю. Це об’єднані 
очисні споруди, розраховані на 
очищення 210 тисяч кубічних ме-
трів стічних вод на добу з міста, 
і 70 тисяч кубометрів стічних вод 
від ПрАТ «Азот».

Хіміки ж бачать статус об’єкта 
трохи інакше, вказуючи, що  цех 
очищення промислових та стіч-
них вод — частина промислово-
го комплексу ПрАТ «Азот». Його, 
мовляв, будували як невід’ємну 
частину хімічного заводу, він за-
вжди перебував на балансі під-
приємства. Очищення стічних 
вод — частина промислового ви-
робничого циклу підприємства 
з випуску мінеральних добрив. 
Крім того, на очисних спорудах 
ПрАТ «Азот» вже понад 30 років 
очищають побутові та промисло-
ві стоки міста Черкаси.

Користуючись таким статусом, 
промисловий гігант уже не впер-
ше висуває вимоги комунальни-
кам. 

«Відмова комунального під-
приємства контролювати рівень 
забруднюючих речовин у сто-
ках міста, які очищають на біоло-
гічних очисних спорудах ПрАТ 
«Азот», може призвести до ви-
ходу їх з ладу та екологічної ка-
тастрофи в регіоні», — йдеться 
в заяві, яку нещодавно пошири-
ла пресслужба акціонерного то-
вариства. 

Перевищили рівень 
забруднення — 
платіть штраф

КП «Черкасиводоканал» та 
ПрАТ «Азот» щорічно уклада-
ють угоду «Про надання послуг 
з централізованого водовідве-
дення (в частині очищення стіч-
них вод)». Вона передбачає, що 
«Азот» очищує стічні води міста 
на замовлення Черкасиводока-
налу, а оплачує послуги це кому-
нальне підприємство. Водоканал, 
згідно з угодою, має забезпечу-
вати контроль за концентрацією 
забруднюючих речовин у стоках, 
які надходять для очищення. Ці 
вимоги залишаються незмінними 
багато років, усе в межах гранич-
но допустимих норм.

На думку фахівців «Азоту», 
КП «Черкасиводоканал» систе-
матично порушує угоду: концен-
трація забруднюючих речовин у 
стоках, які подаються на ПрАТ 
«Азот», істотно перевищує нор-
ми, передбачені угодою та ви-
могами законодавства. Зокре-
ма вміст азоту амонійного, залі-
за, фенолів, а також мінераліза-
цію, хімічне споживання кисню 
(ХСК), біологічне споживання 
кисню (БСК) у стоках міста пе-
ревищено вдвічі.

ПрАТ «Азот» неодноразово вів 
переговори з керівництвом КП 
«Черкасиводоканал» про при-
пинення порушень договірних 
зобов’язань. Проте на очисні спо-
руди «Азоту» надходять стоки з 
перевищенням концентрацій за-

бруднюючих речовин. Цей факт 
задокументовано, про це свід-
чать експертні висновки, які бу-
ло зроблено на замовлення ПрАТ 
«Азот». Тому промислове під-
приємство вкотре офіційно звер-
нулося до КП «Черкасиводока-
нал» з вимогою укласти угоду на 
очищення міських стічних вод 
на 2021 рік, в якому передбачено 
конкретні штрафні санкції за пе-
ревищення концентрації забруд-
нюючих речовин.

Оскільки переговори зайшли у 
глухий кут, азотівці офіційно по-
інформували керівництво облас-
ті та міську раду про ситуацію й 
звернулися до відповідних пра-
воохоронних органів щодо необ-
хідності розв’язання питання за 
суттю. А на незгоду водоканалу 
із запропонованими умовами хі-
мічний гігант відповів судовим 
позовом про примусове укладан-
ня угоди.

Не треба 
перекладати 
проблему на плечі 
споживачів

Про відносини з ПрАТ «Азот», 
судові позови, стан очисних спо-
руд та стічних вод розповів не-
давно у відеозверненні до спо-
живачів директор КП «Черка-
сиводоканал» Сергій Овчарен-
ко. За його словами, спонукан-
ня через суд до укладання уго-
ди — це крок до банкрутства во-
доканалу. На його думку, в про-
понованій угоді фігурують зани-
жені концентрації забруднюю-
чих речовин у стічних водах. Це 
дає право на підставі такого до-
кумента нараховувати штраф-
ні санкції за доочистку забруд-
нених стічних вод у розмірі до 25 
мільйонів гривень щомісяця (ни-
ні за очищення стічних вод ко-
мунальне підприємство щомі-
сяця платить «Азоту» понад 5 
мільйонів гривень). У цій ситу-
ації Сергій Овчаренко пропонує 
знайти компроміс.

На сайті водоканалу йдеть-
ся: «Якісні характеристики сто-
ків контролюють підприємства, 
які займаються господарською 
діяльністю. Однак це лише 10% 
усього обсягу, який перекачу-
ють на очисні споруди. Усе ін-
ше — це побутові стоки від жи-
телів міста, якість яких протягом 

останніх років прогнозовано по-
гіршується у зв’язку з більш ра-
ціональним водоспоживанням та 
широким використанням побуто-
вої хімії. Впливати на якість по-
бутових стічних вод неможливо. 
Це загальнодержавна проблема, 
про яку на хімічному підприєм-
стві чудово знають. Надавач по-
слуги з очищення, аналізуючи 
якісний склад стічних вод протя-
гом останніх років, повинен розу-
міти потенційну неспроможність 
очисних споруд повною мірою 
впоратися з  навантаженням та 
реагувати, модернізуючи очис-
ні споруди. Натомість «Азот» на-
магається розв’язати проблему 
за рахунок жителів міста, при-
мушуючи водоканал сплачувати 
штрафи або забезпечувати не-
досяжні якісні показники стіч-
них вод».

Очисні споруди експлуату-
ють уже майже 50 років, а саме з 
1972-го. За цей час, як наголошу-
ють водоканалівці, жодної масш-
табної модернізації, чого вимага-
ють сучасні реалії, «Азотом» не 
проведено.

У разі прийняття судового рі-
шення на користь ПрАТ «Азот» 
черкаський водоканал у приму-
совому порядку буде змушений 
підписати угоду, якою передба-
чено захмарні штрафні санкції, 
а це призведе до фінансового на-
вантаження в сумі 300 мільйонів 
гривень на рік, що відчує на влас-
ній кишені кожен житель Черкас.

Альтернативний 
шлях є

На одній із конференцій Асоці-
ації водоканалів України запро-
шені німецькі експерти ствер-
джували, що проблема номер 
один в Україні з водою — це на-
віть не жахливий стан труб водо-
постачання, а стан каналізацій-
них очисних споруд. У нас ні на 
рівні водоканалів, ні на рівні на-
селення не існує логічної зв’язки 
каналізація — річки — водока-
нал — кран — вода у склянці. 
Лише наприкінці 2017 року в нас 
було прийнято жорсткі правила 
контролю за скиданням підпри-
ємствами стічних вод, хоч у Єв-
ропі вони чинні вже багато деся-
тиліть. Більшість очисних спо-
руд країни вже застаріла й не 
справляється з функціями, осо-
бливо з такою кількістю мийних 
засобів, яку нині використовує-
мо. Приміром, фосфати на очис-
них спорудах, побудованих 30 
і більше років тому, не знешко-
джують. Вони потрапляють у 
річки й озера і стають там пре-
красною поживою для зелених 
водоростей. Аби очистити від 
них стоки, потрібно застосову-
вати дорогі реагенти. Тож чи не 
єдиний шлях розв’язання про-
блеми — осучаснення очисних 
споруд, запровадження новітніх 
технологічних рішень, вважа-
ють фахівці.

 Як же дійти до модерніза-
ції, якщо навіть зі статусом цьо-
го об’єкта в Черкасах досі не мо-
жуть розібратися? 21 травня на 
сайті Черкаської міської ради бу-
ло зареєстровано петиції про пе-
редачу каналізаційних очисних 
споруд у комунальну власність. 
Їхнє підпорядкування приватно-
му підприємству створює постій-
ну загрозу припинення центра-
лізованого водовідведення і від-
повідно водопостачання, наголо-
шують у поясненні ініціатори пе-
тиції.

Усього за кілька днів петиція 
про передачу державних очис-
них споруд стічних вод у кому-
нальну власність міста набрала 
необхідну кількість голосів. Те-
пер питання мають винести на 
розгляд сесії Черкаської міської 
ради. 

Один зі шляхів, який пропону-
ють автори петиції після переда-
чі в комунальну власність, — ре-
конструкція очисних споруд, що 
забезпечить можливість якісні-
ше й на сучасному рівні очища-
ти стоки, зменшить негативний 
вплив на довкілля, зокрема на 
води басейну Дніпра. Розуміючи 
потенційну загрозу припинення 
централізованого водопостачан-
ня та водовідведення, колектив 
КП «Черкасиводоканал» підтри-
мує петицію.

Насамкінець. Щороку через очисні споруди — своєрідні нирки наших 
міст проходить колосальний обсяг стоків, від якості очищення яких зале-
жить екологічна ситуація і наше з вами здоров’я. Варто нагадати, що всі 
очисні споруди в Україні збудовано ще кілька десятиліть тому, тож ефек-
тивний строк їхньої експлуатації уже завершився чи завершується. І розра-
ховано їх було на очищення стоків трохи іншого складу: ще 30 років тому в 
них не було такої кількості хімічних сполук. Нині ж з розвитком суспільства 
і технологій у каналізацію потрапляє те, що раніше було важко й уявити. 

Окрім так званих побутових споживачів, малі й великі підприємства що-
дня генерують масу надзабруднених стоків: відходи миття автомобілів, за-
правних станцій, ресторанів, великих комплексів із приготування їжі, ви-
робництв із використанням шкідливих речовин тощо. Усе це необхідно пе-
реробити, очистити до прийнятного рівня. Настав час, коли й ниркам міст 
потрібна допомога кожного — від пересічного громадянина до державних 
установ. 

Дійти згоди про статус очисних споруд у Черкасах потрібно було давно. У 
місті достатньо фахівців, до думки яких слід дослухатися.

Очисні споруди міста мають відмінно працювати — це розуміють усі

Співробітники «Азоту» перевіряють дотримання технології очищення 
міських відходів
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ДОКУМЕНТИ   
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента 
України від 20 червня 2019 року № 417

1. Внести до статті 2 Указу Президента України від 20 червня 2019 року № 417 «Пи-
тання забезпечення діяльності Президента України» (зі змінами, внесеними Указами 
від 14 лютого 2020 року № 54, від 12 березня 2020 року № 77, від 13 квітня 2020 ро-
ку № 137 та від 4 листопада 2020 року № 484) такі зміни:

абзаци «Директорат з питань зовнішньої політики» та «Департамент соціальної 
політики та охорони здоров’я» виключити;

після абзацу «Директорат з питань правової політики» доповнити абзацом тако-
го змісту:

«Директорат з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства»;
після абзацу «Директорат з питань інформаційної політики» доповнити абзаца-

ми такого змісту:
«Директорат з питань соціальної політики та охорони здоров’я;
Департамент з питань європейської та євроатлантичної інтеграції».
2. Керівнику Апарату Офісу Президента України здійснити в установленому поряд-

ку заходи, що випливають із цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 травня 2021 року
№ 220/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення А. Сибіги Заступником 
Керівника Офісу Президента України

Призначити СИБІГУ Андрія Івановича Заступником Керівника Офісу Президента 
України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 травня 2021 року
№ 221/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 529 
Київ

Про внесення зміни до пункту 2  
постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 грудня 2020 р. № 1187
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р.  

№ 1187 «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасу-
вання сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 99, ст. 3217), замінивши слова і цифри «з 1 липня 2021 року» словами і 
цифрами «з 1 січня 2022 року».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 31 травня 2021 р. № 547 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України 

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2021 р. № 547

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 «Питання Мі-
ністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» (Офіційний ві-
сник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2019 р., № 74, ст. 2588; 2021 р., № 17, ст. 676):

1) у постанові:
у назві постанови слова «Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства» замінити словами «Міністерства економіки»;
у пункті 1 слова «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-

дарства України» замінити словами «Міністерство економіки України»;
2) у назві та пункті 1 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України, затвердженого зазначеною постановою, слова 
«Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» за-
мінити словами «Міністерство економіки України».

2. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої 
влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів Украї-
ни, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898), — із змінами, внесеними по-
становою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 510:

1) абзац дев’ятий розділу І викласти в такій редакції:
«Міністерство економіки України»;
2) у розділі ІІІ:
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Бюро економічної безпеки України»;
в абзаці першому пункту 5 слова «Міністра розвитку економіки, торгівлі та сіль-

ського господарства України» замінити словами «Першого віце-прем’єр-міністра 
України — Міністра економіки»;

абзац дев’ятий пункту 12 виключити.
3. У тексті Положення про Державне агентство резерву України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 517 (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 82, ст. 2329; 2019 р., № 74, ст. 2588), слова «Міністр розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства» в усіх відмінках замінити словами «Пер-
ший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки» у відповідному відмінку.

4. У тексті Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 21, ст. 584; 2020 р., № 59, ст. 1859), слова «Міністр розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства» в усіх відмінках замінити словами «Перший 
віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки» у відповідному відмінку.

5. У тексті Положення про Державну службу експортного контролю України, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 159 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 801; 2019 р., № 74, ст. 2588), слова «Мі-
ністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» в усіх відмінках замі-
нити словами «Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки» у відпо-
відному відмінку, а слово «Мінекономрозвитку» — словом «Мінекономіки».

6. У тексті Положення про Державну службу України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 2 вересня 2015 р. № 667 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, 
ст. 2402; 2019 р., № 74, ст. 2588), слова «Міністр розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства» в усіх відмінках замінити словами «Перший віце-прем’єр-
міністр України — Міністр економіки» у відповідному відмінку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 31 травня 2021 р. № 548 
Київ

Про схвалення Бюджетної  
декларації на 2022—2024 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Схвалити Бюджетну декларацію на 2022—2024 роки і подати її Верховній Раді України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 549 
Київ

Про внесення змін в додаток до  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 25 листопада 2015 р. № 971
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р.  

№ 971 «Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають безо-
платній охороні Національною гвардією» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, 
ст. 3292) такі зміни:

 позицію

«Мінкультури 37535703»

замінити такою позицією:

«МКІП 37535703»;

доповнити додаток після позиції

«МОЗ 00012925»

такою позицією:

«Мінреінтеграції 40446210».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 550 
Київ

Деякі питання реалізації спільного  
з Міжнародним банком реконструкції  

та розвитку і Фондом чистих технологій 
інвестиційного проекту «Україна — 

Підвищення стійкості енергосистеми  
для європейської інтеграції енергомережі 

(Встановлення гібридних систем  
з виробництва електроенергії  

в ПрАТ «Укргідроенерго»)»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати за доцільне залучення приватним акціонерним товариством «Укргідро-

енерго» позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Фонду чистих тех-
нологій для реалізації інвестиційного проекту «Україна — Підвищення стійкості енер-
госистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем 
з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» в розмірі 177 млн. дола-
рів США та 34 млн. доларів США відповідно під державні гарантії.

2. Установити, що:
1) плата за надання державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань 

за позиками, залученими для реалізації спільного з Міжнародним банком рекон-
струкції та розвитку і Фондом чистих технологій інвестиційного проекту «Україна — 
Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Вста-
новлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» 
(далі — гарантійні зобов’язання), становить 0,5 відсотка річних вибраної та непога-
шеної суми позик;

2) приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» забезпечує виконання своїх 
зобов’язань з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням 
гарантійних зобов’язань, в порядку, що визначаються договором, укладеним зазна-
ченим товариством з Міністерством фінансів, шляхом:

передачі майнових прав на отримання грошових коштів (виручки) в обсязі, під-
твердженому звітом незалежного оцінювача, за договором купівлі-продажу елек-
тричної енергії на балансуючому ринку та договором про надання допоміжних послуг 
з регулювання частоти та активної потужності на загальну суму боргових зобов’язань 
за позикою; 

договірного списання коштів з рахунків такого товариства на користь Міністер-
ства фінансів на вимогу Міністерства в розмірі суми боргових зобов’язань товари-
ства за запозиченням, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;

нарахування пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку за ко-
жен прострочений день відшкодування витрат державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 551 
Київ

Про внесення змін до пункту 414 
постанови Кабінету Міністрів України  

від 9 грудня 2020 р. № 1236
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р.  

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепіде-
мічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний ві-
сник України, 2021 р., № 1, ст. 14) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 14 травня 2021 р. № 474, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 551

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 414 постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236
1. Абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm та бензинів автомо-

більних GASOLINE 10 ppm визначається Міністерством економіки на підставі розра-
хунків акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Укра-
їни», проведених з урахуванням відповідних даних міжнародного інформаційного 
агентства Platts CIF NWE за попередні 10 днів, розрахункових коефіцієнтів 0,825 та 
0,745 кілограма на літр відповідно, витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та ін-
ших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором (контрактом) у сумі 27 
доларів США/тонн, сум митних платежів (акцизний податок із ввезених на митну те-
риторію України підакцизних товарів (продукції) та податок на додану вартість із вве-
зених на митну територію України товарів (продукції) та щоденного офіційного курсу 
іноземної валюти, встановленого Національним банком у відповідному періоді. Акці-

онерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подає що-
місяця до 1, 11 і 21 числа Міністерству економіки зазначені розрахунки.».

2. В абзаці п’ятому слова «Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства» замінити словами «Міністерства економіки».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 552 
Київ

Про затвердження Програми підвищення 
обороноздатності і безпеки держави  

в частині оснащення Державної служби  
з надзвичайних ситуацій сучасною 

авіаційною технікою 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в части-

ні оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною тех-
нікою, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 552

ПРОГРАМА 
підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині  

оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій  
сучасною авіаційною технікою

Мета Програми
Метою цієї Програми є оснащення ДСНС сучасною авіаційною технікою для про-

ведення авіаційних робіт з пошуку і рятування та гасіння пожеж у природних екосис-
темах у пожежонебезпечні періоди. 

Шляхи і способи виконання Програми
Виконання Програми передбачається шляхом закупівлі сучасного спеціального 

пожежного літака.
Завдання Програми

Основним завданням Програми є підвищення оперативності та ефективності реа-
гування на надзвичайні ситуації авіаційними силами та засобами шляхом збільшення 
кількості літаків, здатних виконувати гасіння лісових пожеж.

Очікувані результати виконання
За результатами виконання Програми передбачається:
оснащення авіаційного підрозділу ДСНС сучасним спеціальним пожежним літа-

ком для забезпечення виконання завдань ДСНС;
підвищення оперативності та ефективності реагування на надзвичайні ситуації 

авіаційних сил та засобів, збільшення та оновлення парку повітряних суден, що дасть 
можливість врятувати життя людей та значно зменшити матеріальні збитки;

забезпечення залучення сучасного спеціального пожежного літака до проведен-
ня авіаційних робіт з пошуку і рятування, проведення морського пошуку і рятування в 
акваторіях Чорного та Азовського морів та гасіння пожеж у природних екосистемах у 
пожежонебезпечні періоди з метою протидії лісовим пожежам в Україні.

Обсяги та джерела фінансування
Обсяги витрат, пов’язаних з обслуговуванням і погашенням кредиту, залученого 

під державні гарантії для виконання Програми, та відповідно очікувана вартість про-
дукції, а також загальний обсяг витрат державного бюджету на її закупівлю, у то-
му числі за роками, визначається під час укладання відповідного контракту на вико-
нання передбаченого Програмою завдання з урахуванням того, що обсяг залучено-
го у 2021 році кредиту (позики) під державні гарантії не повинен перевищувати 470 
млн. гривень.

ДСНС передбачає кошти за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил 
цивільного захисту» для фінансування укладеного державного контракту на вико-
нання Програми під час складання проекту Державного бюджету України на відпо-
відний рік.

Строк дії Програми
Виконання Програми розраховане до кінця 2024 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 553 
Київ

Про внесення змін до Порядку надання 
фінансової державної підтримки суб’єктам 

малого та середнього підприємництва
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та 

середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 січня 2020 р. № 28 «Про надання фінансової державної підтримки» (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 55, ст. 1703;      
2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468), зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 553

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку надання фінансової державної 

 підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва
1. У пункті 8:
1) підпункт 1 після слів «юридичними особами — резидентами України» доповнити 

словами «, у тому числі громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю,»;
2) у підпункті 4 слово «попереднього» виключити.
2. У пункті 12:
1) абзаци третій — десятий підпункту 8 викласти в такій редакції:
«- суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім про-

центних пунктів;
- суб’єктів малого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс шість 

процентних пунктів;
- суб’єктів середнього підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс 

п’ять процентних пунктів;
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стар-

тап), — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів;
для кредитів, наданих з метою державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 

4 цього Порядку, а саме для:
- суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім про-

центних пунктів;
- суб’єктів малого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс шість 

процентних пунктів;
- суб’єктів середнього підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс 

п’ять процентних пунктів.»;
2) у підпункті 9 слова і цифри «мають становити не більше ніж 0,5 відсотка суми на-

даного кредиту» замінити словами і цифрами «повинні  становити не більше ніж 0,5 від-
сотка суми наданого кредиту. Кредитний договір за кредитом, включеним в установле-
ному порядку до портфеля кредитів, часткове виконання боргових зобов’язань за яки-
ми забезпечується державними гарантіями на портфельній основі, може містити умови 
про сплату суб’єктом підприємництва уповноваженому банку плати за надання держав-
ної гарантії в розмірі 0,001 відсотка суми такої гарантії та сплату комісії на покриття ви-
трат уповноваженого банку на обслуговування кредиту в розмірі не більше ніж 1 відсо-
ток річних суми такого кредиту;».

3. Абзац п’ятий пункту 15 після слів «за кредитним договором» доповнити словами і 
цифрами «(крім прострочення в межах строку, зазначеного в пункті 21 цього Порядку)».

4. Доповнити Порядок пунктом 351:
«351. У разі виявлення уповноваженим банком та/або Фондом фактів або інформації, 

що суб’єкт підприємництва підпадає під обмеження щодо надання державної підтрим-
ки, визначені пунктом 8 частини першої статті 13 Закону України «Про розвиток та дер-
жавну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», які мають тимчасовий 
характер, надання державної підтримки суб’єкту підприємництва зупиняється з дати ви-
явлення таких фактів або інформації до підтвердження того, що суб’єкт підприємництва 
більше не підпадає під такі обмеження та за умови відсутності підстав для позбавлен-
ня його права на отримання державної підтримки. Сплата компенсації процентів за 
кредитом суб’єкта підприємництва відновлюється з наступного календарного міся-
ця за місяцем, у якому суб’єкт підприємництва перестав підпадати під встановле-
ні обмеження.».
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 квітня 2021 р. № 370-р 

Київ

Питання річних загальних зборів 
акціонерного товариства «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Відповідно до абзацу п’ятого частини другої статті 32, частини другої статті 33, 

статті 49, абзацу четвертого частини другої статті 51, частини першої статті 53, абза-
цу першого частини п’ятої статті 59, абзацу першого частини першої статті 61 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності», частини першої статті 24 Закону України «Про Кабінет Міні-
стрів України» та пунктів 46, 47, 66, 68, підпунктів 8, 12 пункту 70, абзацу першого 
пункту 90 Статуту акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 груд-
ня 2016 р. № 1044 «Питання акціонерного товариства «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України»:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» за 2020 рік, який включає окрему фінансову звітність за-
значеного товариства.

2. У зв’язку із збитками, отриманими акціонерним товариством «Національна ак-
ціонерна компанія «Нафтогаз України» за результатами фінансово-господарської ді-
яльності у 2020 році, дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

3. Визнати роботу наглядової ради та правління акціонерного товариства «Націо-
нальна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2020 році незадовільною.

4. Припинити достроково повноваження незалежних членів наглядової ради акці-
онерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Лескуа 
Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Споттісвуд Клер Мері Джоан та пред-
ставників держави у наглядовій раді акціонерного товариства «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України» Бойко Наталії Андріївни, Ковалів Юлії Ігорівни 
та Роберта Бенша.

5. Оголосити конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад чотирьох незалеж-
них членів наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» (код згідно з ЄДРПОУ 20077720).

6. Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України»:

Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Споттісвуд Клер Мері Джо-
ан як незалежних членів на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів Укра-
їни щодо погодження кандидатур переможців відбору на посади незалежних чле-
нів наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України», але не більше шести місяців з дня набрання чинності цим розпо-
рядженням;

Бойко Наталію Андріївну, Ковалів Юлію Ігорівну та Роберта Бенша як представни-
ків держави на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про призна-
чення представників держави у наглядовій раді акціонерного товариства «Національ-
на акціонерна компанія «Нафтогаз України», але не більше шести місяців з дня на-
брання чинності цим розпорядженням.

7. Припинити достроково повноваження голови правління акціонерного товари-
ства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Коболєва Андрія Воло-
димировича, звільнивши його із займаної посади 28 квітня 2021 р. відповідно до 
пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

8. Обрати та призначити Вітренка Юрія Юрійовича з 29 квітня 2021 р. головою 
правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» строком на один рік.

9. Уповноважити Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства Петрашка Ігоря Ростиславовича на підписання контракту з головою правління 
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Ві-
тренком Юрієм Юрійовичем та цивільно-правових договорів із членами наглядової 
ради, зазначеними в пункті 6 цього розпорядження.

10. Це розпорядження набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 5, який 
набирає чинності 5 травня 2021 р., пункту 6, який набирає чинності 30 квітня 2021 р. 
і пункту 8, який набирає чинності 29 квітня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 436-р 
Київ

Про розподіл коштів, передбачених  
у державному бюджеті за програмою 

6521100 «Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців Служби безпеки  

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

2021 рік» здійснити розподіл за напрямами (об’єктами, заходами) коштів, передба-
чених у державному бюджеті за програмою 6521100 «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Служби безпеки України» на 2021 рік, згідно з додатком.

2. Службі безпеки забезпечити погодження розподілу коштів, передбаченого 
пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бю-
джету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 436-р

РОЗПОДІЛ 
за напрямами (об’єктами, заходами) коштів, передбачених  

у державному бюджеті за програмою 6521100 «Будівництво (придбання)  
житла для військовослужбовців Служби безпеки України» на 2021 рік

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

Обсяг коштів,                  
тис. гривень

Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього 120 000
у тому числі:
об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2021 ро-
ці, усього

65 527,79

у тому числі:
нове будівництво житлових будинків на вул. Причальній, 5а, у 
Дарницькому районі м. Києва, перша черга — житловий будинок 
на 64 квартири

65 527,79

нове будівництво об’єктів незавершеного будівництва, запланова-
них до фінансування у 2021 році, усього

35 472,21

у тому числі:
нове будівництво житлових будинків на вул. Причальній, 5а, у 
Дарницькому районі м. Києва, друга черга, перший пусковий 
комплекс — житловий будинок на 80 квартир

5 145,17

нове будівництво незавершеної будівлі під службове житло за 
адресою м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 101

7 837,18

нове будівництво багатоквартирного житлового будинку (5-сек-
ційний 96-квартирний) по вул. Верещагіна, 15, в м. Ужгороді

8 100

нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Сімейна, 2а, в смт Слобожанське Дніпровського району Дніпро-
петровської області

5 389,86

нове будівництво багатоповерхового житлового  будинку по пр. 
Миру, 119а, Центральний район м. Маріуполя, Донецька область

3 000

нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. С. Будного

6 000

об’єктів, будівництво яких заплановано розпочати у       2021 ро-
ці, усього

16 000

у тому числі:
нове будівництво 9-поверхового багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Ранковій, 2б в м. Хмельницькому

11 000

нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адре-
сою: вул. Подільська, 30, с. Струмівка Луцького району Волин-
ської області

5 000

проектно-вишукувальні роботи, усього 3 000
у тому числі:
нове будівництво 5-поверхового житлового будинку за адресою: 
м. Херсон, с-ще Інженерне, вулиця (без назви), 9 

1 500

нове будівництво житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Терасна, 9

1 500

Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному рин-
ку, усього

350

Разом 120 350
 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 517-р 
Київ

Про схвалення Концепції  
створення та розвитку системи  

раннього втручання
1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики про схвалення Кон-

цепції створення та розвитку системи раннього втручання, що додається. 
2. Міністерству соціальної політики разом із заінтересованими центральними та 

місцевими органами виконавчої влади в тримісячний строк розробити та подати Ка-
бінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої 
цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 517-р

КОНЦЕПЦІЯ 
створення та розвитку системи раннього втручання 

Проблема, яка потребує розв’язання
Відповідно до Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство охо-

роняються державою. Розвиток України як соціально орієнтованої держави потребує 
перегляду пріоритетів державної політики у сфері охорони сім’ї та дитинства, упро-
вадження успішних методик світової практики, що спрямовуються на підтримку сі-
мей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення та-
ких порушень, створення умов для розвитку дитини як у звичному, так і новому для 
неї середовищі.

Однією з успішних світових методик у зазначеному напрямі є розвиток системи 
раннього втручання.

Упровадження системи раннього втручання на національному та місцевому рів-
ні вимагає вироблення єдиної цілісної Концепції створення та розвитку системи ран-
нього втручання, яка поєднує медичну, психологічну, соціальну та освітню складові, 
спрямовується на раннє виявлення та профілактику порушень розвитку у дітей, по-
ліпшення їх розвитку, підвищення якості життя, супровід і підтримку сімей з дітьми 
віком до чотирьох років, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик ви-
никнення таких порушень.

Внаслідок відсутності чіткого визначення відповідного напряму державної полі-
тики неможливо забезпечити наступність таких процесів підтримки сімей з дітьми:

раннього виявлення порушень розвитку в дитини;
надання сім’ї послуги раннього втручання;
переходу дитини в систему інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти.
За роки незалежності чисельність дитячого населення в Україні зменшилася на 

57,6 відсотка, при цьому чисельність дітей з інвалідністю зросла більш як у два ра-
зи, тобто питома вага цієї категорії дітей збільшилася з 0,5 відсотка до 1,98 відсотка.

За даними ВООЗ, за останні 25 років дитяча смертність у світі знизилася біль-
ше ніж удвічі. При цьому в Україні смертність немовлят у рази перевищує такий 
показник не лише в найбільш розвинутих країнах, але і в сусідніх країнах цен-
тральної та східної Європи — членах ЄС (порівняно з Чехією — майже втричі; з 
Польщею — майже вдвічі; з Угорщиною — більше ніж удвічі). Основними причи-
нами смерті немовлят в Україні є стани, що виникають у перинатальний період, 
а також вроджені аномалії та спадкова патологія. Особливе занепокоєння викли-
кає смертність дітей (не лише немовлят, а і дітей віком до чотирьох років), спри-
чинена зовнішніми чинниками, які можуть бути усунуті за умови якісного догля-
ду за дітьми в сім’ї.

При цьому в Україні немає офіційних статистичних даних щодо чисельності дітей 
з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень. Відповідно до ре-
зультатів міжнародних досліджень у перші роки життя у 13—18 відсотків таких дітей 
виявляються затримки розвитку та ризики їх виникнення. Отже, в Україні більше ніж  
250 тис. сімей з дітьми віком до чотирьох років потенційно потребують послуги ран-
нього втручання, яка повинна надаватися відповідно до новітніх науково обґрунтова-
них методик і забезпечувати підвищення рівня компетентності та посилення здатнос-
ті батьків сприяти розвитку дітей та їх щоденній активності.

На сьогодні в Україні функціонує велика кількість закладів різного відомчого під-
порядкування та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій (далі — 
організації недержавного сектору), що надають допомогу сім’ям з дітьми, які мають 
порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень. Разом з тим 
зазначені заклади не становлять єдиної комплексної системи, яка забезпечує належ-
ну міжгалузеву координацію та взаємодію, спрямовану на задоволення потреб таких 
дітей і їх сімей, переважно не мають належної матеріально-технічної бази і не забез-
печені кваліфікованими кадрами.

Незабезпечення послугою раннього втручання сімей з дітьми, які її потребують, є 
причиною таких негативних суспільних явищ, як відмова батьків від дітей і залишен-
ня їх у закладах інституційного догляду та виховання, руйнування сімей, які не відмо-
вилися від дитини, залишення матерів з такими дітьми наодинці із своїми проблема-
ми, відсутність у них можливостей забезпечувати себе і дитину самостійно та постій-
не надання їм соціальних виплат і допомоги.

Раннє втручання є всесвітньо визнаною послугою, отримання якої максимально 
збільшує шанси дітей на реалізацію власного потенціалу, дає змогу максимально 
ефективно використовувати потенціал сім’ї для розвитку дитини та її підготовки до 
здобуття освіти в закладах освіти. Крім того, зазначеною послугою забезпечуються 
потреби сім’ї у професійній психологічній допомозі, а також повноцінна участь чле-
нів сім’ї в житті суспільства.

Результати міжнародних досліджень та світовий досвід свідчать про те, що 
раннє втручання найбільш ефективно забезпечує організацію допомоги дітям 
раннього віку і їх сім’ям, запобігає інвалідизації та інституціалізації дітей, спри-
яє соціальній інклюзії сімей. Послуга раннього втручання є економічно ефектив-
ною для суспільства. Відповідно до міжнародних досліджень 1 долар, який вкла-
дено в послугу раннього втручання, дає змогу державі економити до 17 доларів 
у майбутньому.

У результаті реалізації протягом 2017—2019 років пілотного проекту «Створен-
ня системи надання послуги раннього втручання» для забезпечення розвитку дити-
ни, збереження її здоров’я та життя» (далі — пілотний проект) відповідно до розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 948 у Закарпатській, 
Львівській, Одеській та Харківській областях, що визначені для участі в пілотному 
проекті, понад 79 відсотків закладів незалежно від форми власності та відомчого 
підпорядкування станом на кінець 2018 року надавали послугу раннього втручан-
ня. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 350 
«Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для забез-
печення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» до реалізації пілотного 
проекту долучено також Вінницьку, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Кірово-
градську, Луганську області.

Станом на 1 січня 2021 р. у десяти пілотних областях послугу раннього втручання 
надавали 43 заклади, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, 
та організації недержавного сектору. Послугу раннього втручання в пілотних облас-
тях отримували 1 642 сім’ї, в тому числі 1 671 дитина. При цьому потенційно потре-
бують надання зазначеної послуги 18 181 сім’я та 18 328 дітей, що свідчить про біль-
шу потребу населення пілотних областей.

Важливим кроком до популяризації послуги раннього втручання та її упроваджен-
ня на рівні адміністративно-територіальних одиниць у закладах охорони здоров’я, 
соціального захисту, дошкільної освіти є розроблення цієї Концепції відповідно до 
Указу Президента України від 13 грудня 2016 р. № 553 «Про заходи, спрямовані на 
забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», Указу Президента України від  
3 грудня 2019 р. № 875 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з ін-
валідністю» та з урахуванням положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, ра-
тифікованої Законом України від 16 грудня 2009 р. № 1767-VI.

Мета і строки реалізації Концепції
Основною метою реалізації цієї Концепції є забезпечення створення та розвитку 

системи раннього втручання в Україні та встановлення права дітей з порушеннями 

розвитку або ризиком виникнення таких порушень і сімей з такими дітьми на отри-
мання послуги раннього втручання, спрямованої на здоровий розвиток дитини в сім’ї 
та її успішну соціалізацію в суспільстві.

Реалізувати цю Концепцію передбачається до 2026 року.
Основні завдання з реалізації Концепції

Основними завданнями з реалізації цієї Концепції є:
забезпечення правового регулювання питань формування державної політики 

щодо створення та розвитку системи раннього втручання;
забезпечення доступності послуги раннього втручання та максимальне охоплен-

ня нею дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення та-
ких порушень, і їх сімей;

підвищення рівня поінформованості сімей, які мають дітей з порушеннями роз-
витку або ризиком виникнення таких порушень, щодо створення та розвитку систе-
ми раннього втручання з метою запобігання інвалідизації дітей та їх інституціаліза-
ції у ранньому віці.

Забезпечення правового регулювання питань формування державної політи-
ки щодо створення та розвитку системи раннього втручання повинне здійснювати-
ся шляхом:

проведення комплексного аналізу законодавства у сферах охорони здоров’я, со-
ціального захисту, охорони дитинства та захисту прав дітей, надання соціальних по-
слуг і проведення соціальної роботи, надання реабілітаційних послуг, освіти з метою 
визначення норм і положень, які застосовуватимуться під час створення та розвитку 
системи раннього втручання;

формування законодавчої бази та методичних засад для створення та розвитку 
системи раннього втручання з урахуванням успішного вітчизняного та зарубіжно-
го досвіду;

визначення міжвідомчої взаємодії міністерств, інших центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів (установ), підпри-
ємств, організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування що-
до організації та надання послуги раннього втручання;

визначення вимог до діяльності надавачів послуги раннього втручання;
розроблення порядку надання послуги раннього втручання, його гармонізації з 

міжнародними стандартами та класифікаторами;
розроблення специфікації послуги раннього втручання та подальшого проведен-

ня періодичного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання;
розроблення алгоритму виявлення у дітей порушень розвитку або ризику їх ви-

никнення і своєчасного направлення сімей з такими дітьми до надавачів послуги ран-
нього втручання для отримання такої послуги;

розроблення методики моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втру-
чання, її ефективності та діяльності надавачів послуги раннього втручання;

розроблення порядку визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці 
в послузі раннього втручання та її місця в системі послуг для сімей з дітьми ранньо-
го віку на відповідній території;

запровадження практики підготовки дітей до переходу від послуги раннього втру-
чання до здобуття освіти в закладі освіти;

запровадження окремих програм підготовки фахівців з питань раннього втручан-
ня за відповідними галузями знань, включення таких програм до освітніх програм за-
кладів вищої освіти та/або до програм підвищення кваліфікації фахівців (психологів, 
дефектологів, логопедів, педіатрів, неврологів, психіатрів, ерготерапевтів, лікарів фі-
зичної та реабілітаційної медицини, фахівців із соціальної роботи, соціальних праців-
ників, соціальних педагогів);

забезпечення методичного супроводу фахівців команди раннього втручання.
Забезпечення доступності послуги раннього втручання та максимальне охоплення 

такою послугою дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виник-
нення таких порушень, і їх сімей повинне здійснюватися шляхом:

координації дій на рівні міністерств, інших центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування щодо організації та надання послу-
ги раннього втручання;

координації дій на рівні закладів (установ), підприємств, організацій незалежно 
від форми власності та відомчого підпорядкування, визначення їх функціоналу для 
роботи із сім’ями з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик ви-
никнення таких порушень, а також активного залучення до процесу організації не-
державного сектору;

стабільної ресурсної підтримки розвитку системи раннього втручання, зокрема, 
шляхом фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучен-
ня міжнародної технічної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством;

надання послуги раннього втручання за принципом раннього виявлення дітей, які 
мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень;

запровадження дієвих інструментів (скринінгів, шкал, тестів тощо) для раннього 
виявлення та дослідження різних видів функціональних обмежень життєдіяльнос-
ті та здоров’я дитини;

визначення вимог до ведення звітності щодо надання послуги раннього втручан-
ня та забезпечення її прозорості;

розрахунку вартості послуги раннього втручання залежно від форми її надання;
створення на базі діючої мережі закладів центрів (служб, відділень) раннього 

втручання, що, зокрема, передбачає забезпечення їх кадрової, інформаційної, тех-
нічної спроможності надання відповідної послуги, шляхом фінансування їх за раху-
нок коштів місцевих бюджетів.

Підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розви-
тку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо функціонування систе-
ми раннього втручання повинне здійснюватися шляхом:

запровадження на місцевому рівні програм, спрямованих на підвищення рівня по-
інформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ри-
зик виникнення таких порушень, щодо функціонування системи раннього втручання 
з метою зниження рівня інституціалізації дітей у ранньому віці та інвалідізації дітей;

створення бази надавачів послуги раннього втручання;
проведення наукових досліджень з питань раннього втручання;
проведення інформаційних кампаній та інших просвітницьких заходів для підви-

щення рівня поінформованості суспільства і сімей з дітьми, які мають порушення 
розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, про систему ранньо-
го вручання.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін
Реалізація цієї Концепції позитивно впливатиме на ключові інтереси дітей з пору-

шеннями розвитку або з ризиком виникнення таких порушень, сімей таких дітей, фа-
хівців, задіяних у системі раннього втручання, працівників органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування, закладів (установ), підприємств, організа-
цій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, діяльність яких 
пов’язана з наданням послуги раннього втручання.

Також реалізація цієї Концепції матиме позитивний вплив на забезпечення право-
вого регулювання питань створення та розвитку системи раннього втручання, визна-
чення основних напрямів і основних завдань у такій системі, залучення висококвалі-
фікованих кадрів у систему раннього втручання, що сприятиме застосуванню єдиних 
підходів до створення та розвитку в Україні системи раннього втручання для забез-
печення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.

Очікувані результати реалізації Концепції
Реалізація Концепції дасть змогу:
забезпечити міжвідомчу взаємодію на національному та місцевому рівні у проце-

сі створення та розвитку системи раннього втручання;
застосовувати ефективні механізми фінансування з визначеними джерелами фі-

нансування, здійснення розрахунку вартості послуги раннього втручання залежно від 
форми її надання та ресурсно-управлінського забезпечення створення та розвитку 
системи раннього втручання;

забезпечити розроблення механізмів раннього виявлення та перенаправлення ді-
тей і їх сімей до надавачів послуги раннього втручання;

забезпечити доступність послуги раннього втручання та максимальне охоплення 
такою послугою дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виник-
нення таких порушень, і їх сім’ї на місцевому рівні;

розбудувати інфраструктуру послуги раннього втручання;
запровадити систему моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втру-

чання;
зменшити кількість випадків відмови від дитини внаслідок стану її здоров’я;
запровадити систему підготовки дітей, які мають порушення розвитку або в яких 

існує ризик виникнення таких порушень, до здобуття освіти;
підвищити рівень соціалізації дітей, які мають порушення розвитку або в яких іс-

нує ризик виникнення таких порушень;
забезпечити підвищення рівня поінформованості населення щодо механізмів ран-

нього виявлення, надання послуги раннього втручання та прав дітей;
розвинути інклюзивне середовище, яке матиме суттєвий вплив на розвиток і на-

вчання дитини.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Фінансування цієї Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів, пе-
редбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел, не заборонених за-
конодавством.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для ре-
алізації цієї Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного 
та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Держава вживає заходів до залучення інвестицій для реалізації цієї Концепції і за-
безпечує моніторинг їх цільового використання.
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ДОКУМЕНТИ   
у тому числі:
будівництво багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Смакули в м. Тернополі 

2 428,83

будівництво багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Січових Стрільців, 2, в м. Золочеві Львівської області

31 380,518

будівництво багатоквартирного житлового будинку по 
вул. С. Зулінського в м. Вінниці (третя, четверта черги)

22 673,204

будівництво двох 35-квартирних житлових будинків на тери-
торії військової частини 3027 Північного оперативно-територі-
ального об’єднання Національної гвардії України в м. Вишго-
роді Київської області (перша черга)

1 964,813

будівництво багатоквартирних житлових будинків на території 
військової частини 3027 Північного оперативно-територіаль-
ного об’єднання Національної гвардії України по вул. 11 Лінія, 
7-А, в м. Ірпені Київської області

34 931,11

перехідних об’єктів, усього 20 000
у тому числі:
будівництво житлового будинку по вул. Трудовій у 
м. Хмельницькому (3—5 секції на 119 квартир)

20 000

проектних робіт, усього 4 308,63
у тому числі:
розроблення проектної документації з будівництва житло-
вих будинків на території військової частини 3027 Північного 
оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії 
України в м. Вишгороді

1 439,43

розроблення проектної документації з будівництва багатоквар-
тирного житлового будинку по 
вул. Академіка Сахарова, 38-А, в м. Одесі

1 426,05

розроблення проектної документації з будівництва багатоквар-
тирного житлового будинку по вул. Максима Дії в м. Дніпрі

1 443,15

2. Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинно-
му ринку, усього

82 312,895

3. Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової 
компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення 
_________

13 941,6

Усього 213 941,6
 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 524-р 
Київ

Про схвалення Концепції Державної 
соціальної програми оздоровлення  

та відпочинку дітей на період  
до 2025 року

1. Схвалити Концепцію Державної соціальної програми оздоровлення та відпочин-
ку дітей на період до 2025 року, що додається.

Визначити Міністерство соціальної політики державним замовником Програми.
2. Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими централь-

ними органами виконавчої влади у шестимісячний строк розробити та подати Кабі-
нетові Міністрів України проект Державної соціальної програми оздоровлення та від-
починку дітей на період до 2025 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 524-р

КОНЦЕПЦІЯ  
Державної соціальної програми оздоровлення  

та відпочинку дітей на період до 2025 року 
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Здоров’я людини є невід’ємною складовою системи цінностей кожної цивілізова-
ної нації. Рівень здоров’я дітей у такій системі є одним із показників загального бла-
гополуччя суспільства.

Протягом останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я ді-
тей, зумовлена впливом негативних соціально-економічних, екологічних та психое-
моційних факторів. Вплив факторів ризику, перенавантаження, насамперед навчаль-
не, призводять до істотного зниження імунітету та розвитку у дітей хронічних захво-
рювань, що загострює проблему дитячої інвалідності.

За даними Держстату, щороку зменшується кількість дітей віком до 17 років, при 
цьому рівень їх захворюваності підвищується. Національна академія медичних на-
ук констатує, що 80 відсотків випускників шкіл мають хронічні захворювання. Так, у 
2019 році в Україні було зареєстровано 163 886 дітей з інвалідністю, у 2018 році — 
161 594, у 2016 році — 156 099, що становить близько 2 відсотків усього дитячого 
населення країни. У 2017 році кількість дітей, яким вперше було встановлено групу 
інвалідності, становила 16 424, у 2016 році — 16 311.

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування найбільш досконалими по-
слугами системи охорони здоров’я та засобами лікування і відновлення здоров’я ви-
значено Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Україною в 1991 році, 
Законами України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитин-
ства», «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молод-
дю» та іншими нормативно-правовими актами.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було прийнято рішення про недоцільність від-
криття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Проте держава має сприяти 
поліпшенню стану здоров’я дітей, відновленню їх життєвих сил, створювати мож-
ливості для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей дітей. 
З огляду на це найважливішими стратегічними завданнями держави залишаються 
забезпечення реалізації права дітей на оздоровлення та відпочинок, створення без-
печних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (да-
лі — заклади).

Водночас актуальними є проблеми забезпечення надання послуг з оздоровлен-
ня та відпочинку дітей. Внаслідок тимчасової окупації території Автономної Респу-
бліки Крим, частини територій Донецької та Луганської областей, проведення анти-
терористичної операції та операції Об’єднаних сил недоступними для отримання по-
слуг є 200  закладів (122 — в Автономній Республіці Крим, 78 — у Донецькій та Лу-
ганській областях).

На сьогодні в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку 
дітей обліковується 734 заклади. При цьому щороку кількість закладів, що функціо-
нують, зменшується. Так, за даними місцевих органів виконавчої влади, у 2016 році 
функціонував 521 заклад, у 2017 році — 507, у 2018 році — 453, у 2019 році — 404.

Потужність системи закладів становить близько 480 тис. місць, що задовольняє 
потребу в оздоровленні лише 12,1 відсотка дітей шкільного віку. Будівництво нових 
закладів і відновлення функціонування закладів, що тривалий час не працюють, фак-
тично припинено, а заклади, що функціонують, потребують модернізації насамперед 
у частині матеріально-технічного стану.

Майнові комплекси державних підприємств «Український дитячий центр «Молода 
гвардія» та «Міжнародний дитячий центр «Артек» потребують реконструкції, оптимі-
зації ресурсоспоживання та модернізації відповідно до освітніх, виховних, культур-
них програм і проектів, що реалізуються.

Нерозв’язаними залишаються питання надання послуг з оздоровлення та відпо-
чинку дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення. З огляду на це важ-
ливим є впровадження у сферу оздоровлення та відпочинку дітей принципу інклю-
зивності з метою забезпечення рівних можливостей та недискримінації в отриман-
ні дітьми послуг з оздоровлення та відпочинку. Незадовільний матеріально-техніч-
ний стан закладів є основною причиною недоступності послуг для дітей зазначеної 
категорії.

Також потребують врегулювання питання, пов’язані з оздоровленням та відпочин-
ком дітей за рахунок коштів державного бюджету.

У 2016 році оздоровленням та відпочинком за кошти державного бюджету бу-
ло охоплено 14 971 дитину, у 2017 році — 20 033, у 2018 році — 23 007, у 2019 ро-
ці — 22 700 дітей.

Відповідно до законодавства оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок дер-
жавного бюджету можливі лише на державних підприємствах «Український дитячий 
центр «Молода гвардія» та «Міжнародний дитячий центр «Артек», розташованих на 
території мм. Києва та Одеси, та в закладах, розташованих в гірських районах (райо-
нах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських).

З метою охоплення більшої кількості дітей послугами з оздоровлення та відпо-
чинку необхідним є надання таких послуг на всій території України за рахунок коштів 
державного і місцевих бюджетів у закладах всіх форм власності.

На сьогодні не використовуються інноваційні методи стимулювання розвитку за-
кладів, зокрема державно-приватне партнерство, система грантів на розвиток закла-
дів приватної форми власності.

У зв’язку з високою вартістю путівок до закладів та низький рівень життя насе-
лення переважна більшість українських сімей неспроможна придбати путівку за по-
вну вартість.

На сьогодні оздоровлення та відпочинок дітей забезпечується насамперед завдя-
ки збільшенню обсягу наданих послуг у закладах з денним перебуванням, а також у 
таборах, де відпочинок поєднується із вивченням іноземних мов тощо. Отже, висо-
ка собівартість послуг з оздоровлення та відпочинку і неналежний матеріально-тех-
нічний стан закладів обмежують доступ дітей до позашкільної освіти, задоволення їх 
культурних інтересів та спортивно-оздоровчих потреб.

Комплексне розв’язання зазначених проблем можливе шляхом затвердження 
Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 
року (далі — Програма), спрямованої на реалізацію одного з найважливіших страте-
гічних завдань держави в забезпеченні соціального захисту дитини, — реалізацію її 
права на оздоровлення та відпочинок.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування  
необхідності її розв’язання програмним методом

Причинами низького рівня організації оздоровлення та відпочинку дітей є:
недосконалість організаційно-правового механізму надання послуг з оздоровлен-

ня та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливої соціальної уваги та під-
тримки, а також дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення;

недостатня кількість закладів, їх перепрофілювання, використання майна не за 
призначенням та невідповідність сучасним вимогам;

недоступність послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують осо-
бливих умов для оздоровлення;

низький рівень матеріально-технічного та рекламно-інформаційного забезпечен-
ня діяльності закладів;

недостатній обсяг бюджетного фінансування заходів з оздоровлення та відпочин-
ку дітей;

відсутність механізму використання потенціалу громадських об’єднань;
недосконалість системи добору, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
недосконалість суспільно-державної системи контролю якості діяльності закладів 

у сфері надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, відсутність обʼєктивних 
критеріїв оцінювання якості надання таких послуг.

Зазначені проблеми потребують комплексного розв’язання із застосуванням усіх 
організаційно-правових механізмів і фінансових ресурсів.

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення належної якості та доступності послуг з оздо-

ровлення та відпочинку дітей, організація реабілітації дітей з інвалідністю, запобіган-
ня інвалідизації дітей, збереження, удосконалення та розвиток мережі дитячих оздо-
ровчих закладів, наметових містечок, створення в них безпечних умов перебування 
та збільшення кількості дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку. 
Також Програма передбачає використання потенціалу громадських об’єднань в ор-
ганізації відпочинку дітей.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми  
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливими є три варіанти розв’язання проблеми.
Перший варіант передбачає збереження системи організації оздоровлення та від-

починку дітей.
Ця модель є застарілою і не задовольняє сучасних потреб суспільства, сім’ї та ди-

тини в отриманні високоякісних, доступних послуг із оздоровлення та відпочинку ді-
тей і потребує удосконалення.

Другий варіант передбачає надання субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реконструкцію та ремонт закладів, забезпечення функціонування поза-
міських закладів, здійснення заходів з організації оздоровлення та відпочинку дітей 
(оплата харчування, проїзду груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку тощо).

Недоліком зазначеного варіанта є відсутність системного підходу до забезпечення 
розвитку сфери надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. Крім того, його 
реалізація потребуватиме значних фінансових витрат.

Третій варіант передбачає запровадження механізму фінансування послуг з оздо-
ровлення та відпочинку дітей за принципом «гроші ходять за дитиною» для придбан-
ня путівок за рахунок бюджетів різних рівнів шляхом надання щорічної грошової до-
помоги для компенсації вартості путівок до закладів, які мають право на проваджен-
ня відповідної діяльності, в межах коштів, передбачених у державному бюджеті та 
місцевих бюджетах.

Такий варіант є оптимальним, оскільки передбачає поєднання зусиль централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і при-
ватних структур у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей, створює кон-
куренцію на ринку надання таких послуг, що дасть змогу забезпечити модерніза-
цію та розширення мережі закладів і збільшити кількість дітей, охоплених такими 
послугами.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми
Основними шляхами і способами розв’язання проблеми є:
реалізація інноваційних проектів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, зокре-

ма дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки;

запровадження механізму фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку ді-
тей за принципом «гроші ходять за дитиною»;

створення конкуренції на ринку послуг з оздоровлення та відпочинку, зокрема 
шляхом залучення представників приватного сектору;

запровадження системи контролю та оцінювання якості діяльності закладів, які 
надають послуги з оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечення власниками (засновниками) функціонування та розвитку мережі за-
кладів, зміцнення та раціональне використання їх матеріально-технічної бази;

удосконалення механізму та підвищення якості кадрового забезпечення закладів;
залучення інвестицій у сферу оздоровлення та відпочинку дітей;
запровадження механізмів підтримки закладів шляхом податкового, економічно-

го стимулювання власників (засновників) закладів з метою розвитку і збереження 
мережі закладів, що функціонують, та відновлення роботи закладів, які тимчасово 
припинили свою роботу;

забезпечення надання безпечних, високоякісних і доступних послуг у сфері оздо-
ровлення та відпочинку дітей;

вжиття заходів власниками (засновниками) щодо приведення закладів у відповід-
ність із Правилами пожежної безпеки;

врахування особливих потреб дітей під час направлення їх до закладів;
підтримка та організація відпочинку і оздоровлення дітей із батьками або іншими 

законними представниками;
створення умов для відпочинку дітей шкільного віку з метою профілактики без-

доглядності дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних, 
спортивних, наметових містечок тощо.

Строк виконання Програми — 2021—2025 роки.
Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:
створити в закладах оптимальні, доступні умови для отримання послуг з оздоров-

лення та відпочинку, зокрема, дітьми, які потребують особливих умов для оздоров-
лення, відповідно до їх потреб;

забезпечити оздоровленням та відпочинком в закладах не менше ніж 70 відсотків 
дітей шкільного віку, у тому числі:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — 100 відсотків;
- дітей з інвалідністю — не менше ніж 50 відсотків;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей — не менше ніж 75 відсотків;
- талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих ко-
лективів та спортивних команд — не менше ніж 12 відсотків загальної кількості оздо-
ровлених дітей шкільного віку;

запровадити механізм фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей за 
принципом «гроші ходять за дитиною»;

створити конкуренцію на ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
забезпечити заклади кваліфікованим персоналом, зокрема шляхом запроваджен-

ня програм підготовки та атестації педагогічних і медичних працівників;
створити умови для відновлення роботи закладів, які тимчасово припинили свою 

роботу;
здійснити заходи для зміцнення матеріально-технічної бази усіх закладів.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових  
ресурсів, необхідних для виконання Програми

Виконання Програми фінансуватиметься за рахунок коштів державного і місцевих 
бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з ура-
хуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх по-
казників.

Обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Про-
грами, визначатиметься під час розроблення відповідних завдань і заходів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 437-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
з підготовки та відзначення 150-річчя  
від дня народження Василя Стефаника

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня наро-
дження Василя Стефаника, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській державним адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, за-
твердженого цим розпорядженням, з урахуванням вимог законодавства щодо запо-
бігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюдже-
тів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 12 травня 2021 р. № 437-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки та відзначення 150-річчя  
від дня народження Василя Стефаника

1. Провести:
у м. Києві за участю керівництва держави, народних депутатів України, представ-

ників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, громадськості та науковців урочистості, присвячені відзначенню 150-річчя 
від дня народження Василя Стефаника.

   МКІП, Київська міська держадміністрація.
   Травень 2021 р.;
в Івано-Франківській та Львівській областях та інших населених пунктах за учас-

тю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, громадськості та науковців урочистості, присвячені відзначенню 150-річчя від 
дня народження Василя Стефаника.

   Обласні держадміністрації. 
   Травень 2021 р.;
у закладах освіти та наукових установах науково-практичні та/або тематичні кон-

ференції, літературно-мистецькі вечори, наукові та літературні читання, засідання за 
круглим столом та семінари, тематичні експозиції та виставки, лекції, виставки ма-
люнків, семінари, перегляди кінофільмів, бесіди, вечори, мистецькі конкурси, свят-
кові концертні програми, присвячені Василю Стефанику.

   МОН, заклади освіти (за згодою), 
   Національна академія наук (за згодою), 
   обласні та Київська міська держадміністрації.
   Протягом 2021 року;
у закладах культури тематичні культурно-мистецькі та культурно-освітні заходи, 

літературні та мистецькі конкурси, дискусії, конференції, засідання за круглим сто-
лом, наукові читання для відвідувачів різних вікових категорій; бесіди, лекції, тема-
тичні заняття, літературно-мистецькі виставки, науково-практичні конференції, де-
монстрація кінофільмів, присвячені Василю Стефанику та за його творами.

   МКІП, Національна академія наук (за згодою), 
   Український інститут національної пам’яті, 
   обласні та Київська міська держадміністрації.
   Протягом 2021 року.
2. Забезпечити:
реекспозицію Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника в 

с. Русів Коломийського району Івано-Франківської області.
   Івано-Франківська обласна 
   держадміністрація.
   Протягом 2021 року;
проведення ремонтно-реставраційних робіт та благоустрій території родинної са-

диби Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника в с. Русів Ко-
ломийського району Івано-Франківської області.

   Івано-Франківська обласна 
   держадміністрація.
   Протягом 2021 року;
проведення закордонними дипломатичними установами України заходів щодо 

відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у країнах, пов’язаних 
із життям і діяльністю видатного українського письменника, за участю представни-
ків української діаспори.

   МЗС. 
   Протягом 2021 року;
організацію заходів та проектів культурної дипломатії за кордоном та на майдан-

чиках міжнародних організацій. 
   МЗС.
   Протягом 2021 року;
виготовлення і введення в обіг ювілейної монети, присвяченої 150-річчю від дня 

народження Василя Стефаника.
   Національний банк (за згодою).
   Травень 2021 р.;
у музеях України відкриття нових та оновлення існуючих тематичних музейних 

експозицій, присвячених діяльності та творчості Василя Стефаника.
   МКІП, обласні та Київська міська 
   держадміністрації.
   Протягом 2021 року. 
3. Сприяти:
трансляції тематичних теле- і радіопередач, показу художніх та документальних 

фільмів, присвячених життю і діяльності Василя Стефаника.
   МКІП, Держкіно, Держкомтелерадіо,
   АТ «НСТУ» (за згодою).
   Протягом 2021 року;
виготовленню та розміщенню соціальної реклами, присвяченої 150-річчю від дня 

народження Василя Стефаника.
   МКІП, обласні та Київська міська 
   держадміністрації.
   Протягом 2021 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 440-р 
Київ

Про розподіл коштів, передбачених  
у державному бюджеті за програмою 

1003090 «Будівництво (придбання)  
житла для військовослужбовців  

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

2021 рік» здійснити розподіл за напрямами (об’єктами, заходами) коштів, передба-
чених у державному бюджеті за програмою 1003090 «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Національної гвардії України» на 2021 рік, згідно з до-
датком.

2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити погодження розподілу коштів, пе-
редбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України 
з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 440-р

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

бюджеті за програмою 1003090 «Будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Національної гвардії України» на 2021 рік

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

Обсяг коштів,  
тис. гривень

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього 117 687,105
у тому числі:
пускових об’єктів, усього 93 378,475
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 травня 2021 р. № 470-р 

Київ

Про проведення у 2021 році  
оглядів витрат державного бюджету  

в окремих сферах
1. Міністерству соціальної політики і Міністерству культури та інформаційної по-

літики провести огляди витрат державного бюджету в окремих сферах та відповідно 
до цілей згідно з додатком 1.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству мо-
лоді та спорту, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерству 
соціальної політики, Міністерству інфраструктури, Міністерству енергетики, Націо-
нальній академії наук забезпечити завершення оглядів витрат державного бюджету в 
окремих сферах, визначених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 27 бе-
резня 2019 р. № 211 «Про проведення у 2019 році оглядів витрат державного бюдже-
ту в окремих сферах» та від 3 березня 2020 р. № 212 «Про проведення у 2020 ро-
ці оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах», згідно з додатками 2 і 3.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за проведення 
оглядів витрат державного бюджету, в особі їх керівників:

забезпечити проведення оглядів витрат державного бюджету у відповідних сфе-
рах згідно із загальними вимогами до проведення оглядів витрат державного бю-
джету, визначеними Міністерством фінансів;

забезпечити подання щомісяця до 5 числа Кабінетові Міністрів України та Мініс-
терству фінансів інформації про поточний стан проведення огляду витрат держав-
ного бюджету у відповідній сфері за формою, визначеною Міністерством фінансів;

подати до 1 грудня 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіти про зазначені огля-
ди, які мають містити не менше двох варіантів досягнення цілі огляду витрат дер-
жавного бюджету;

забезпечити оприлюднення звітів про огляди витрат державного бюджету на сво-
їх офіційних веб-сайтах у триденний строк з дня їх подання Кабінетові Міністрів Укра-
їни;

представити звіти про огляди витрат державного бюджету на засіданні Кабіне-
ту Міністрів України;

за результатами огляду витрат державного бюджету, якщо винайдено можливість 
економії бюджетних коштів, підготувати пропозиції щодо перерозподілу таких ко-
штів на інші пріоритети діяльності відповідного головного розпорядника бюджетних 
коштів під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та бюджетних запитів 
до проекту Державного бюджету України.

4. Міністерству соціальної політики та Міністерству культури та інформаційної по-
літики у сферах згідно з додатком 1, Міністерству захисту довкілля та природних ре-
сурсів у сферах згідно з додатком 3 у тритижневий строк з дня набрання чиннос-
ті цим розпорядженням затвердити за погодженням з Міністерством фінансів склад 
робочих груп з проведення огляду витрат державного бюджету у відповідній сфері. У 
складі робочої групи загальна кількість представників головного розпорядника бю-
джетних коштів, визначеного відповідальним за проведення огляду витрат, та пред-
ставників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери його управлін-
ня, має становити менше половини загальної кількості членів групи (з урахуванням 
голови робочої групи).

5. Керівникам центральних органів виконавчої влади сприяти діяльності робочих 
груп з проведення огляду витрат державного бюджету у відповідній сфері шляхом:

надання інформації, необхідної для проведення огляду витрат державного бю-
джету у відповідній сфері;

надання роз’яснень з питань, що виникають під час проведення огляду витрат;
участі за запрошенням (надання повноваження на участь) у засіданнях робочих 

груп та інших заходах;
забезпечення взаємодії робочої групи з підприємствами, установами та органі-

заціями, що належать до сфери управління відповідного центрального органу ви-
конавчої влади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 470-р

СФЕРИ ТА ЦІЛІ 
проведення оглядів витрат державного бюджету

Головний розпорядник 
бюджетних коштів,  
відповідальний за  
проведення огляду 

витрат

Сфера проведення огляду  
витрат державного бюджету

Ціль проведення огляду 
витрат державного  

бюджету

МКІП сфера культури в частині фі-
нансової підтримки національ-
них художніх колективів, кон-
цертних організацій та їх дирек-
ції, національних і державних 
циркових організацій

удосконалення механізму 
фінансової підтримки на-
ціональних художніх ко-
лективів, концертних ор-
ганізацій та їх дирекції, 
національних і державних 
циркових організацій 

Мінсоцполітики сфера освіти в частині виплати 
соціальних стипендій студен-
там (курсантам) закладів фахо-
вої передвищої та вищої освіти

посилення адресності під 
час виплати соціальних 
стипендій

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 470-р
СФЕРИ  

проведення оглядів витрат державного бюджету,  
визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 27 березня 2019 р. № 211

Головний розпорядник 
бюджетних коштів,  
відповідальний за  
проведення огляду  

витрат

Сфера проведення огляду витрат державного бюджету

МОН сфера освіти і науки в частині:
підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних ка-
дрів у закладах вищої освіти
проведення наукових досліджень закладами вищої освіти 
та науковими установами, що належать до сфери управ-
ління МОН

МОЗ сфера охорони здоров’я в частині забезпечення організа-
ції і регулювання діяльності установ та окремих заходів з 
охорони здоров’я

Міненерго паливно-енергетичний комплекс в частині видатків на ву-
гільну галузь

Додаток 3 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 470-р
СФЕРИ  

проведення оглядів витрат державного бюджету,  
визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 3 березня 2020 р. № 212

Головний розпорядник 
бюджетних коштів,  
відповідальний за  
проведення огляду  

витрат

Сфера проведення огляду  
витрат державного бюджету

МОН сфера освіти і науки в частині:
державних премій, стипендій та грантів у галузі освіти, 
науки і техніки, стипендій переможцям міжнародних кон-
курсів
виконання зобов’язань України у сфері міжнародного на-
уково-технічного та освітнього співробітництва

Національна акаде-
мія наук 

сфера наукової і науково-технічної діяльності наукових 
установ Національної академії наук 

МОЗ сфера охорони здоров’я в частині здійснення централі-
зованих закупівель лікарських засобів, медичних виро-
бів і послуг

Мінмолодьспорт сфера молоді та спорту в частині фінансової підтрим-
ки громадських організацій фізкультурно-спортивного 
спрямування

Міндовкілля сфера захисту довкілля в частині:
виконання робіт у сфері поводження з радіоактивни-
ми відходами неядерного циклу, будівництва комплексу 
«Вектор» та експлуатації його об’єктів
підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта 
«Укриття» та заходів щодо підготовки до зняття з експлу-
атації Чорнобильської АЕС

Мінсоцполітики сфера соціального захисту в частині надання щорічної ра-
зової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам на-
цистських переслідувань та соціальної допомоги осо-
бам, які мають особливі та особливі трудові заслуги пе-
ред Батьківщиною

Мінінфраструктури сфера дорожнього господарства в частині: 
видатків державного дорожнього фонду на забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху відповідно до державних 
програм
видатків державного дорожнього фонду на забезпечен-
ня будівництва, реконструкції, ремонту і утримання ав-
томобільних доріг загального користування державно-
го і місцевого значення, вулиць і доріг комунальної влас-
ності у населених пунктах, а також інших заходів, визна-
чених пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону Укра-
їни «Про джерела фінансування дорожнього господар-
ства України»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 474-р 
Київ

Про схвалення Концепції Державної  
цільової національно-культурної програми 

забезпечення всебічного розвитку  
і функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя  
на період до 2030 року

1. Схвалити Концепцію Державної цільової національно-культурної програми за-
безпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в 
усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року, що додається.

Визначити Міністерство культури та інформаційної політики державним замов-
ником Програми.

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 596 
«Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мо-
ва — успішна держава» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 62, ст. 2159) — із змі-
нами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р.  
№ 1585, зміни, що додаються.

3. Міністерству культури та інформаційної політики разом з іншими заінтересова-
ними центральними органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісяч-
ний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової національно-куль-
турної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мо-
ви як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 474-р

КОНЦЕПЦІЯ  
Державної цільової національно-культурної програми 
забезпечення всебічного розвитку і функціонування  

української мови як державної в усіх сферах суспільного  
життя на період до 2030 року

Визначення проблеми, на розв’язання  
якої спрямована Програма

Результати досліджень мовної ситуації в державі свідчать, що функціонування 
української мови як єдиної державної в Україні на сьогодні не відповідає цьому ста-
тусу. Її позиції потребують посилення практично в усіх сферах суспільного життя, зо-
крема в освіті та науці, культурі, засобах масової інформації, державному управлінні, 
правовій, військовій сфері, сферах обслуговування та виробництва. Йдеться як про 
кількісні показники — частка використання української мови, так і про якісні харак-
теристики — застосування української мови відповідно до вимог українського пра-
вопису та стандартів державної мови.

Результати загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Укра-
їнським центром економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумко-
ва у листопаді 2016 р., засвідчили, що 69 відсотків громадян України вважають рід-
ною мовою українську. Разом з цим, згідно з результатами дослідження, яке провела 
наприкінці 2017 року соціологічна група «Рейтинг», українською мовою вдома спіл-
кується лише 47 відсотків громадян. У 2019 році цей показник становив 46 відсотків 
(за результатами всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київ-
ським міжнародним інститутом соціології на початку березня 2019 року). Це вказує 
на суперечливість мовної ідентичності та мовних практик.

Згідно із статистичними даними, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Укра-
їнського центру оцінювання якості освіти, у 2017 році 7,79 відсотка випускників за-
кладів загальної середньої освіти, які взяли участь у зовнішньому незалежному оці-
нюванні з української мови і літератури, не подолали прохідний поріг. У 2018 році ця 
цифра становила 8,29 відсотка, а в 2019 — 8,42 відсотка.

В умовах тимчасової окупації Російською Федерацією територій України питання 
зміцнення державного статусу та підвищення престижності української мови через 
забезпечення її всебічного розвитку і функціонування в усіх сферах суспільного жит-
тя безпосередньо пов’язане з питаннями національної безпеки.

Досвід європейських держав, навіть тих, у яких мовна проблема не була такою го-
строю, як в Україні, свідчить, що ця сфера була і залишається об’єктом державної 
підтримки та регулювання. 

Державна мова за умови її повноцінного функціонування повинна консолідува-
ти суспільство, стимулювати процес розвитку і зростання добробуту держави та її 
громадян.

Інтеграція України у світовий інформаційний, економічний, культурний простір зу-
мовлює потребу у здійснені заходів щодо популяризації та підтримки української мо-
ви не лише в Україні, а і за її межами. Опанування української мови як іноземної за-
безпечує доступ до українських інформаційних, культурних, наукових ресурсів, мож-
ливість навчатися в українських закладах освіти, вести бізнес з українськими контр-
агентами. Збереження і розвиток української мови також є важливим чинником збе-
реження національної ідентичності представників української діаспори та їх зв’язку 
з Україною.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування 
необхідності її розв’язання програмним методом

Мовна ситуація, яка склалася в Україні, зумовлена неоднорідністю українського 
мовного простору як за територією поширення, так і за сферами застосування, що 
призводить до порушення мовно-культурної єдності, випадків непорозуміння, дає 
підґрунтя для спекуляцій на мовній темі. Зокрема, мовне питання використовуєть-
ся і державою-агресором у риториці щодо мотивів її збройної агресії у Донецькій і 
Луганській областях та тимчасової окупації територій Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя.

До основних причин невідповідності між реальним станом функціонування укра-
їнської мови та її статусом державної належать: 

багатолітня історія пригноблення української мови та культури;
комплекс мовно-культурної меншовартості;
маніпулювання мовним питанням та його штучна заполітизованість;
відсутність належного фінансового та інституційного забезпечення сфери мов-

ної політики.
Зазначене підтверджує той факт, що лише закріплення на законодавчому рівні 

державного статусу української мови та схвалення стратегічних документів, спрямо-
ваних на популяризацію української мови, недостатньо для забезпечення її повноцін-
ного функціонування в усіх сферах суспільного життя, а для розширення її суспіль-
но-комунікативних функцій необхідне застосування ефективних підходів та інстру-
ментів, зокрема програмно-цільових.

Починаючи з 1991 року було розроблено та ухвалено три програмних докумен-
ти щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в Україні. Четвер-
та програма була розроблена, але так і не ухвалена. Однак і ті в цілому конструктив-
ні програми були реалізовані лише частково, а в деяких регіонах України майже по-
вністю проігноровані. 

Необхідність розв’язання проблеми програмним методом випливає із наведеного 
огляду ситуації, комплексу причин її виникнення та визначення мовного питання од-
ним із пріоритетів держави на шляху до збереження національної ідентичності укра-
їнців та захисту незалежності України. 

Забезпечення всебічного розвитку української мови відповідає вимогам Закону 
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та ви-
значене пріоритетом на загальнодержавному рівні Указом Президента України від 
31 травня 2018 р. № 156 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного стату-
су української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України» 
і розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 596 «Про схва-
лення Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова — успіш-
на держава» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 62, ст. 2159). 

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій і вимог за-

конодавства про забезпечення функціонування української мови як державної, ство-
рення умов для її всебічного розвитку та підвищення престижу використання в усіх 
сферах суспільного життя на всій території України, посилення її об’єднувальної ро-
лі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, захисту націо-
нального мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, підтримка розви-
тку національної культури, заохочення процесів її інтеграції у європейський та світо-
вий культурний простір. 

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми 
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.
Перший варіант передбачає збереження існуючої ситуації та застосування тра-

диційного підходу до сфери функціонування державної мови. Однак лише нор-
мативного закріплення статусу української мови як державної, визначення сфер 
її обов’язкового застосування у публічному житті, а також схвалення стратегіч-
них документів, спрямованих на популяризацію української мови, недостатньо для 
розв’язання проблеми.

Другим, оптимальним варіантом є комплексний підхід до розв’язання проблеми 
шляхом подолання системних недоліків і посилення взаємодії між органами держав-
ної влади, підтримки громадських ініціатив, створення належного інституційного, фі-
нансового та кадрового забезпечення реалізації державної мовної політики, забез-
печення дотримання працівниками бюджетних установ вимог законодавства щодо 
використання української мови, встановлення стандартів державної мови (зокрема, 
правопису української мови, української термінології, стандартів транскрибування і 
транслітерації), вимог до рівнів володіння державною мовою та методів їх перевір-
ки, забезпечення її повноцінного функціонування в усіх сферах суспільного життя та 
зміцнення позицій в інформаційному середовищі, захисту права громадян України на 
отримання державною мовою інформації та послуг і усунення перешкод та обмежень 
у користуванні нею. Цей варіант передбачає виконання у рамках Програми заходів 
щодо сприяння опануванню державної мови, визначених Законом України «Про за-
безпечення функціонування української мови як державної».

Саме такий підхід застосовується в сучасній світовій практиці з метою врегулю-
вання подібних проблем у сфері державної мовної політики. Досвід держав, які ма-
ють ефективну систему державної мовної політики, може бути адаптований до на-
гальних потреб України. 

Українська мова як державна повинна забезпечувати функцію міжетнічного спіл-
кування в Україні, бути інструментом об’єднання українського суспільства, стати ді-
євим засобом інтеграції національних меншин та мігрантів в українське суспільство, 
сприяти їх соціальній, професійній, політичній реалізації.

Результати аналізу практики реалізації мовної політики підтверджують, що до-
сягнення цілей Програми можливе лише в межах другого варіанта розв’язання про-
блеми.

Така робота буде виконуватися відповідно до українського законодавства та з ура-
хуванням взятих Україною міжнародних зобов’язань, зокрема за Європейською хар-
тією регіональних мов або мов меншин 1992 року та Рамковою конвенцією про за-
хист національних меншин 1995 року.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, 
строк виконання Програми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:
забезпечення інституційної спроможності реалізації державної мовної політики; 
зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її 

захисту, розвитку та популяризації;
забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими осо-
бами вимог закону щодо обов’язковості використання державної мови під час вико-
нання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації; 

мотивування населення України до вивчення, навчання та спілкування україн-
ською мовою, запровадження та реалізації відповідних проектів;

розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (в тому числі 
дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплат-
ній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови; 

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;
запровадження іспиту на рівень володіння державною мовою, у тому числі серти-

фікаційного іспиту з української мови як іноземної на підставі затверджених вимог 
до рівнів володіння українською мовою як іноземною А1-С2 (відповідно до Загально-
європейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) для 
іноземців, які виявили бажання вивчати українську мову; 

забезпечення підтримки та популяризації української мови за кордоном, зокре-
ма створення системи викладання української мови як іноземної за кордоном, а та-
кож направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання 
у закладах освіти за кордоном української мови, літератури, культури, історії тощо;

сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та 
соціолінгвістики, а також української жестової мови;

розвитку національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї 
користувачів; 

підтримки інновацій, нових знань та розвитку сучасних культурних індустрій, по-
кращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- 
та відеомережі, забезпечення доступу глядачів до кращих творів європейської та сві-
тової кінематографії, зокрема стимулювання дублювання українською мовою творів 
класики світового кінематографу;

сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продук-
ції для дітей;

сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів 
з української історії та культури;

подальшої підтримки книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг 
українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкуренто-
спроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому рин-
ку, так і за межами України;

створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок застосування 
норм законодавства про державну мову у відповідних сферах, забезпечення реаліза-
ції громадянами права на одержання інформації та послуг українською мовою, в то-
му числі через засоби масової інформації, рекламу, розширення україномовного ін-
формаційного простору, у тому числі за кордоном;

сприяння забезпеченню мовних прав закордонних українців.
Строк виконання Програми — 2022—2030 роки.

Очікувані результати виконання Програми, 
визначення її ефективності

За наслідками виконання Програми очікується досягти таких результатів:
зміцнення комунікативного і демографічного потенціалу української мови та по-

кращення мовної культури населення;
зміцнення позицій української мови в культурно-інформаційному просторі України;
зміцнення статусу української мови як мови міжетнічного спілкування та поро-

зуміння; 
зростання частки культурного продукту, виконаного українською мовою.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних 
і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів держав-
ного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час 
розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 474-р
ЗМІНИ, 

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів  
України від 17 липня 2019 р. № 596

1. Пункт 2 розпорядження викласти в такій редакції:
«2. Міністерству культури та інформаційної політики разом з іншими заінтере-

сованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати Кабінето-
ві Міністрів України проект Державної цільової національно-культурної програми за-
безпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в 
усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року, спрямованої на реалізацію ме-
ти, цілей і завдань Стратегії, схваленої цим розпорядженням.».

2. У Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова — успіш-
на держава», схваленій зазначеним розпорядженням:

1) розділ «Етапи та оцінка стану реалізації Стратегії» виключити;
2) розділ «Фінансове забезпечення реалізації Стратегії» виключити; 
3) доповнити Стратегію розділом такого змісту:

«Забезпечення реалізації Стратегії
Реалізація Стратегії буде здійснюватися шляхом виконання заходів Державної ці-

льової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функ-
ціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на пері-
од до 2030 року.».
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 526-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування  
персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1. У зв’язку з тривалою збройною агресією Російської Федерації проти України, 

що призвела до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її грома-
дян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, а також із дія-
ми іноземців — представників сфери культури і мистецтва, які створюють реальні та 
потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і те-
риторіальній цілісності України, а саме демонстративним умисним порушенням вста-
новленого порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя і виїзду з неї, організацією концертних та інших публічних за-
ходів на зазначеній території відповідно до частини першої статті 5 Закону України 
«Про санкції» схвалити та внести у триденний строк на розгляд Ради національної 
безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персо-
нальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фі-
зичних осіб за переліком згідно з додатком.

2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністер-
ству культури та інформаційної політики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства, Міністерству закордонних справ, Адміністрації Держав-
ної прикордонної служби разом із Службою безпеки та іншими державними органа-
ми відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної без-
пеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій), моніторинг стану виконання такого рішен-
ня та його ефективність.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради націо-
нальної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних еко-
номічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати про застосуван-
ня санкцій компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, 
Канади та інших держав з метою розгляду ними питання про запровадження анало-
гічних обмежувальних заходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 526-р

ПЕРЕЛІК ФІЗИЧНИХ ОСІБ, 
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата  
народження, громадян-

ство), посада/професійна 
діяльність

Підстава для застосування  
обмежувального заходу

Вид обмежуваль-
ного заходу (від-

повідно  
до Закону України  

«Про санкції»)
1. Вдовіченков Володимир 
Володимирович (Вдовичен-
ков Владимир Владимиро-
вич, Vdovichenkov Vladimir 
Vladimirovich), народився 13 
серпня 1971 р., уродженець 
м. Гусєва Калінінградської 
області, Російська Федера-
ція (г. Гусев, Калининград-
ская область, Российская 
Федерация), громадянин 
Російської Федерації, про-
живає у м. Москві, Росій-
ська Федерація (г. Москва, 
Российская Федерация), ак-
тор театру і кіно

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севас-
тополя і виїзду з неї: у 2016 р. про-
вадив протиправну комерційну ді-
яльність на зазначеній території, а 
саме взяв участь у зйомках фільму 
«Будиночок на півдні» («Здається 
будинок з усіма незручностями», 
«Будинок з незручностями»), ре-
жисер Сторожева Віра 
з огляду на характер публічної діяль-
ності вчинення деструктивних дій, 
що шкодять національним інтересам 
і безпеці Українського народу, шля-
хом реалізації спроби щодо форму-
вання суспільної думки, спрямова-
ної на легітимізацію тимчасової оку-
пації території Автономної Республі-
ки Крим та м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

2. Епплє Жанна Володими-
рівна (Эппле Жанна Вла-
димировна, Epple Zhanna 
Vladimirovna), народилася 
15 липня 1964 р., уроджен-
ка м. Москви, Російська Фе-
дерація (г. Москва, Россий-
ская Федерация), грома-
дянка Російської Федерації, 
проживає у м. Москві, Ро-
сійська Федерація (г. Мо-
сква, Российская Федера-
ция), акторка театру і кіно, 
телеведуча

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севасто-
поля і виїзду з неї: у вересні 2019 
р. взяла участь у заході, ініційова-
ному окупаційною адміністрацією 
Російської Федерації на тимчасово 
окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастопо-
ля, а саме в так званому кінофес-
тивалі «Євразійський міст» як ве-
дуча зазначеного заходу 
з огляду на характер публічної діяль-
ності вчинення деструктивних дій, 
що шкодять національним інтересам 
і безпеці Українського народу, шля-
хом реалізації спроби щодо форму-
вання суспільної думки, спрямова-
ної на легітимізацію тимчасової оку-
пації території Автономної Республі-
ки Крим та м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

3. Кабо Ольга Ігорівна (Ка-
бо Ольга Игоревна, Kabo 
Olga Igorevna), народилася 
28 січня 1968 р., уроджен-
ка м. Москви, Російська Фе-
дерація (г. Москва, Россий-
ская Федерация), грома-
дянка Російської Федерації, 
проживає у м. Москві, Ро-
сійська Федерація (г. Мо-
сква, Российская Федера-
ция), акторка театру і кіно, 
телеведуча

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севас-
тополя і виїзду з неї: у жовтні 2016 
р. та вересні 2019 р. взяла участь 
у заходах, ініційованих окупацій-
ною адміністрацією Російської Фе-
дерації на тимчасово окупованій 
території Автономної Республі-
ки Крим та м. Севастополя, а саме 
в так званому кінофестивалі «Єв-
разійський міст», а також у травні 
2017 р. — у так званому кінофору-
мі «Золотий витязь» 
з огляду на характер публічної ді-
яльності вчинення деструктивних 
дій, що шкодять національним ін-
тересам і безпеці Українського на-
роду, шляхом реалізації спроби 
щодо формування суспільної дум-
ки, спрямованої на легітимізацію 
тимчасової окупації території Авто-
номної Республіки Крим та    
м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

4. Орлов Дмитро Анато-
лійович (Орлов Дмитрий 
Анатольевич, Orlov Dmitrii 
Anatolevich), народився 7 
жовтня 1971 р., паспорт 
громадянина Російської Фе-
дерації, що засвідчує особу 
громадянина Російської Фе-
дерації за межами терито-
рії Російської Федерації, № 
754292326, дата видачі 13 
лютого 2017 р., орган, що 
видав, ФМС 50001, уродже-
нець м. Москви, Російська 
Федерація (г. Москва, Рос-
сийская Федерация), гро-
мадянин Російської Феде-
рації, проживає у м. Москві, 
Російська Федерація (г. Мо-
сква, Российская Федера-
ция), актор театру і кіно

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встанов-
леного порядку в’їзду на тимча-
сово окуповану територію Авто-
номної Республіки Крим та м. Се-
вастополя і виїзду з неї: у груд-
ні 2014 р. провадив гастрольну 
діяльність на зазначеній терито-
рії, а в серпні 2018 р. взяв участь 
у спектаклі «Очаровательные 
рогоносцы» у м. Ялті 
з огляду на характер публічної ді-
яльності вчинення деструктивних 
дій, що шкодять національним 
інтересам і безпеці Українського 
народу, шляхом реалізації спро-
би щодо формування суспільної 
думки, спрямованої на легітимі-
зацію тимчасової окупації терито-
рії Автономної Республіки Крим 
та   м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

5. Петров Олександр Андрі-
йович (Петров Александр 
Андреевич, Petrov Aleksandr 
Andreevich), народився 25 
січня 1989 р., уродженець 
м. Переяславль-Залєський 
Ярославської області, Ро-
сійська Федерація (г. Пере-
славль-Залесский, Ярослав-
ская область, Российская 
Федерация), громадянин 
Російської Федерації, про-
живає у м. Москві, Росій-
ська Федерація (г. Москва, 
Российская Федерация),  
актор театру і кіно

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію Автономної 
Республіки Крим та м. Севасто-
поля і виїзду з неї: у вересні 2019 
р. взяв участь у так званому кіно-
фестивалі «Євразійський міст» 
з огляду на характер публічної ді-
яльності вчинення деструктивних 
дій, що шкодять національним ін-
тересам і безпеці Українського 
народу, шляхом реалізації спро-
би щодо формування суспільної 
думки, спрямованої на легітимі-
зацію тимчасової окупації терито-
рії Автономної Республіки Крим та  
м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

6. Пронін Євгеній Сергі-
йович (Пронин Евгений 
Сергеевич, Pronin Evgenii 
Sergeevich), народився 8 
листопада 1980 р., уродже-
нець мікрорайону Клімовськ 
м. Подільська Московської 
області, Російська Федера-
ція (микрорайон Климовск 
г. Подольска, Московская 
область, Российская Феде-
рация), громадянин Росій-
ської Федерації, проживає 
у м. Москві, Російська Фе-
дерація (г. Москва, Россий-
ская Федерация), актор те-
атру і кіно

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севас-
тополя і виїзду з неї: у липні 2015 
р. взяв участь у так званому від-
критті міжнародного кінофестива-
лю в «Артеку» як ведучий зазначе-
ного заходу, а також взяв участь у 
спектаклі «Старший сын» 20 січня  
2017 р. — у   м. Севастополі, 21 
січня 2017 р. — у м. Сімферополі 
з огляду на характер публічної ді-
яльності вчинення деструктивних 
дій, що шкодять національним ін-
тересам і безпеці Українського на-
роду, шляхом реалізації спроби 
щодо формування суспільної дум-
ки, спрямованої на легітимізацію 
тимчасової окупації території Авто-
номної Республіки Крим та   
м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

7. Сланевська Анастасія Во-
лодимирівна (Сланевская 
Анастасия Владимиров-
на, Slanevskaia Anastasiia 
Vladimirovna), народилася 
15 травня 1980 р., уроджен-
ка  м. Москви, Російська 
Федерація (г. Москва, Рос-
сийская Федерация), гро-
мадянка Російської Феде-
рації, проживає у м. Москві, 
Російська Федерація (г. Мо-
сква, Российская Федера-
ция), співачка, телеведуча

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севас-
тополя і виїзду з неї: у 2014, 2016, 
2020 рр. провадила гастрольну ді-
яльність на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя 
з огляду на характер публічної ді-
яльності вчинення деструктивних 
дій, що шкодять національним ін-
тересам і безпеці Українського 
народу, шляхом реалізації спро-
би щодо формування суспільної 
думки, спрямованої на легітимі-
зацію тимчасової окупації терито-
рії Автономної Республіки Крим та   
м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

8. Стичкін Євгеній Олексі-
йович (Стычкин Евгений 
Алексеевич, Stychkin Evgenii 
Alekseevich), народився 10 
червня 1974 р., уродженець 
м. Москви, Російська Фе-
дерація (г. Москва, Россий-
ская Федерация), громадя-
нин Російської Федерації, 
проживає у м. Москві, Ро-
сійська Федерація (г. Мо-
сква, Российская Федера-
ция), актор театру і кіно

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севас-
тополя і виїзду з неї: взяв участь 
у спектаклях «Старший сын»              
20 січня 2017 р. — у м. Севасто-
полі,  21 січня 2017 р. — у м. Сім-
ферополі, а також 14 лютого 2019 
р. — «Валентинов день» у м. Се-
вастополі 
з огляду на характер публічної ді-
яльності вчинення деструктивних 
дій, що шкодять національним ін-
тересам і безпеці Українського на-
роду, шляхом реалізації спроби 
щодо формування суспільної дум-
ки, спрямованої на легітимізацію 
тимчасової окупації території Авто-
номної Республіки Крим та м. Се-
вастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

9. Сумішевський Ярослав 
Олександрович (Сумишев-
ский Ярослав Александро-
вич, Sumishevskii Iaroslav 
Aleksandrovich), народився 
18 жовтня 1983 р., уродже-
нець смт Шахтарськ Угле-
горського району Сахалін-
ської області, Російська Фе-
дерація (пгт Шахтерск, Угле-
горский район, Сахалинская 
область, Российская Феде-
рация), громадянин Росій-
ської Федерації, проживає 
у м. Москві, Російська Фе-
дерація (г. Москва, Россий-
ская Федерация), співак

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встанов-
леного порядку в’їзду на тимча-
сово окуповану територію Авто-
номної Республіки Крим та м. Се-
вастополя і виїзду з неї: 1 жов-
тня 2015 р. виступив з концертом 
на площі с. Петрівка Червоногвар-
дійського району тимчасово оку-
пованої території Автономної Рес-
публіки Крим, 1 вересня 2020 р. 
у м. Ялті взяв участь у так звано-
му міжнародному фестивалі «До-
рога на Ялту» під егідою Адміні-
страції Президента Російської Фе-
дерації, російського фонду «допо-
моги співвітчизникам, які опини-
лися в так званих «Зонах гумані-
тарних і соціальних проблем» «Гу-
манітарний світ» і за участю «Рос-
струдничества» (прим.: міжнарод-
ний фестиваль «Дорога на Ялту» 
— авторський проект журналіста, 
творця пропагандистського філь-
му «Крим. Шлях на Батьківщину» 
Андрія Кондрашова, проходить із 
2019 р. у  м. Ялті) 
з огляду на характер публічної ді-
яльності вчинення деструктивних 
дій, що шкодять національним ін-
тересам і безпеці Українського на-
роду, шляхом реалізації спроби 
щодо формування суспільної дум-
ки, спрямованої на легітимізацію 
тимчасової окупації території Авто-
номної Республіки Крим та  м. Се-
вастополя 

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

10. Трубінер Павло Костян-
тинович (Трубинер Павел 
Константинович, Trubiner 
Pavel Konstantinovich), на-
родився 20 листопа-
да 1976 р., уродженець                          
м. Москви, Російська Фе-
дерація (г. Москва, Россий-
ская Федерация), громадя-
нин Російської Федерації, 
проживає у м. Москві, Ро-
сійська Федерація (г. Мо-
сква, Российская Федера-
ция), актор театру і кіно

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севас-
тополя і виїзду з неї: взяв безпо-
середню участь у зйомках пропа-
гандистського фільму «Крим» про 
події так званої «Кримської вес-
ни» (режисер Олексій Піманов), а 
також — участь у зйомках філь-
му (міні-серіал) «Сорок кущів тро-
янд» у 2018 р. 
з огляду на характер публічної діяль-
ності вчинення деструктивних дій, 
що шкодять національним інтересам 
і безпеці Українського народу, шля-
хом реалізації спроби щодо форму-
вання суспільної думки, спрямова-
ної на легітимізацію тимчасової оку-
пації території Автономної Республі-
ки Крим та  м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
11. Чадов Олексій Олек-
сандрович (Чадов Алек-
сей Александрович, Chadov 
Aleksei Aleksandrovich), на-
родився 2 вересня 1981 р., 
уродженець колишнього 
м. Сонцеве Московської об-
ласті, Російська Федерація 
(бывший г. Солнцево, Мос-
ковская область, Россий-
ская Федерация) (на тепе-
рішній час — входить до м. 
Москви), громадянин Росій-
ської Федерації, проживає 
у м. Москві, Російська Фе-
дерація (г. Москва, Россий-
ская Федерация), актор те-
атру і кіно

здійснення демонстративного та 
умисного порушення встановле-
ного порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севасто-
поля і виїзду з неї: провадив про-
типравну комерційну діяльність на 
цій території
з огляду на характер публічної ді-
яльності вчинення деструктивних 
дій, що шкодять національним ін-
тересам і безпеці Українського на-
роду, шляхом реалізації спро-
би щодо формування суспільної 
думки, спрямованої на легітимі-
зацію тимчасової окупації терито-
рії Автономної Республіки Крим та                      
м. Севастополя

відмова в надан-
ні та скасуван-
ня віз резидентам 
іноземних дер-
жав, застосуван-
ня інших заборон 
в’їзду на терито-
рію України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 383-р 
Київ

Про застосування переговорної процедури закупівлі
З метою забезпечення належного захисту прав та інтересів України у закордонних 

юрисдикційних органах і запобігання завданню державі збитків дозволити Міністер-
ству юстиції здійснити у 2021 році закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захис-
том прав та інтересів України під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах 
справ за участю іноземного суб’єкта та України, із застосуванням переговорної про-
цедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 40 Закону України «Про 
публічні закупівлі» у таких справах:

за позовом компаній «Misen Energy AB (publ)» та «Misen Enterprises AB» до дер-
жави Україна;

за позовом компанії «Modus Energy International B.V.» до держави Україна.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 384-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 22 жовтня 2014 р. № 1033
На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 жовтня 2014 р. № 1033 «Про утворення комісії з проведення реорга-
нізації Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті» — із змінами, внесе-
ними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 53 та від 
23 серпня 2016 р. № 607, затвердити головою комісії з проведення реорганізації Дер-
жавної інспекції з безпеки на наземному транспорті Голову Державної служби з без-
пеки на транспорті Прокопчука Єгора Олександровича, увільнивши від виконання цих 
обов’язків Ноняка Михайла Васильовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 385-р 
Київ

Про погодження зміни цільового призначення 
земельної ділянки

Відповідно до статей 20, 123 Земельного кодексу України погодити зміну ці-
льового призначення земельної ділянки комунальної власності площею 32,2 гек-
тара, кадастровий номер 1822587900:19:000:0202, що перебуває в постійному ко-
ристуванні дочірнього підприємства «Коростишівський лісгосп АПК» Житомир-
ського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Жито-
мироблагроліс» Житомирської обласної ради на території Житомирської облас-
ті, з категорії земель лісогосподарського призначення (ліси) на категорію зе-
мель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна-
чення з метою подальшої передачі її Житомирською обласною радою в оренду 
на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від 10 грудня 2009 р.  
№ 5066 товариству з обмеженою відповідальністю «Сілі-Кор» для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, 
що пов’язані з користуванням надрами.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 389-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу 
державного закладу професійної  

(професійно-технічної) освіти Криворізького 
професійного ліцею у спільну власність 

територіальних громад Дніпропетровської області
Передати цілісний майновий комплекс державного закладу професійної (про-

фесійно-технічної) освіти Криворізького професійного ліцею (код згідно з ЄДРПОУ 
04528531), що розміщений на земельних ділянках площею 2,7352; 1,0505 і 0,441 
гектара (кадастрові номери 1211000000:06:055:0152; 1211000000:06:055:0148 і 
1211000000:06:055:0136), у спільну власність територіальних громад Дніпропетров-
ської області. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 497-р 
Київ

Деякі питання реалізації у 2021—2023 роках  
Державної стратегії регіонального розвитку  

на 2021—2027 роки
1. Затвердити план заходів на 2021—2023 роки з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021—2027 роки, що додається.
2. Міністерству розвитку громад та територій разом з іншими центральними ор-

ганами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити 
до 1 жовтня 2021 р. розроблення програм регіонального розвитку.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади під час підготов-
ки планів своєї діяльності на 2021—2023 роки передбачати кошти на виконання пла-
ну заходів, затвердженого цим розпорядженням, в межах видатків, передбачених у 
державному бюджеті на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших 
джерел, не заборонених законодавством.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастополь-
ській міським державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бю-
джетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання плану захо-
дів, затвердженого цим розпорядженням.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським дер-
жавним адміністраціям забезпечити врахування потреб осіб з інвалідністю з пору-
шенням опорно-рухового апарату, зору та слуху під час розроблення програм регіо-
нального розвитку та виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом заходів, затвердженим розпорядженням уряду,  

можна ознайомитись на сайті «УК».

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-u-20212023-a497r


3 червня 2021 року, четвер, № 105 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ

Загальні збори Національної 
академії наук України 26 травня 
2021 року обрали нових дійсних 
членів (академіків) НАН України, 

членів-кореспондентів НАН 
України  

та іноземних членів НАН України.

ДІЙСНИМИ ЧЛЕНАМИ (АКАДЕМІКАМИ) 
НАН УКРАЇНИ ОБРАНІ:

по Відділенню математики
БОРИСЕНКО Олександр Андрійович
ТИМОХА Олександр Миколайович

по Відділенню інформатики
БОЮН Віталій Петрович
ХІМІЧ Олександр Миколайович

по Відділенню механіки
НАЗАРЕНКО Володимир Михайлович
ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович

по Відділенню фізики і астрономії
ГОЛОВАЧ Юрій Васильович
ВИСОЧАНСЬКИЙ Юліан Миронович
КОРДЮК Олександр Анатолійович
ЛЕВ Богдан Іванович

по Відділенню наук про Землю
ШЕХУНОВА Стелла Борисівна
по Відділенню фізико-технічних проблем 

матеріалознавства
АХОНІН Сергій Володимирович
ПРІХНА Тетяна Олексіївна
РАГУЛЯ Андрій Володимирович
ЛОБОДА Петро Іванович
по Відділенню фізико-технічних проблем 

енергетики
ЖАРКІН Андрій Федорович

НОСОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович
РУСАНОВ Андрій Вікторович

по Відділенню ядерної фізики та енергетики
ГАРКУША Ігор Євгенійович
СЛІСЕНКО Василь Іванович

по Відділенню хімії
ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгенович
ІЩЕНКО Олександр Олександрович
ПЕХНЬО Василь Іванович

по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної 
біології

СПІВАК Микола Якович
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович
ШУБА Ярослав Михайлович

по Відділенню загальної біології
КУЧУК Микола Вікторович

по Відділенню економіки
ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович

по Відділенню літератури, мови  
та мистецтвознавства

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна
РАДИШЕВСЬКИЙ Ростислав Петрович
ЧЛЕНАМИ-КОРЕСПОНДЕНТАМИ НАН 

УКРАЇНИ ОБРАНІ:
по Відділенню математики

ДОРОГОВЦЕВ Андрій Анатолійович
ЗУЄВ Олександр Леонідович
ПЕЛИХ Володимир Олександрович
САМОЙЛЕНКО Валерій Григорович
ШЕВЧУК Ігор Олександрович

по Відділенню інформатики
ГУЛЯНИЦЬКИЙ Леонід Федорович
НОВІКОВ Олексій Миколайович
ПРІМІН Михайло Андрійович
ЧЕРЕМНИХ Олег Костянтинович

по Відділенню механіки
БЛЮСС Борис Олександрович
БОРИСЮК Андрій Олександрович
ГРИГОРЕНКО Олександр Ярославович
ЖУК Ярослав Олександрович
ЗІНЬКОВСЬКИЙ Анатолій Павлович

КОРОСТЕЛЬОВ Олег Петрович
КРАВЧЕНКО Ігор Федорович

по Відділенню фізики і астрономії
АНГЕЛЬСЬКИЙ Олег Вячеславович
ВАВИЛОВА Ірина Борисівна
ВОВК Руслан Володимирович
ГОМОНАЙ Ганна Миколаївна
КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович
КОТРЕЧКО Сергій Олексійович
НАЙДЮК Юрій Георгійович
НОВОСЯДЛИЙ Богдан Степанович

по Відділенню наук про Землю
БАХМУТОВ Володимир Георгійович
БРОВЧЕНКО Ігор Олександрович
КОБОЛЕВ Володимир Павлович
МАРУНЯК Євгенія Олександрівна
НАУМКО Ігор Михайлович
по Відділенню фізико-технічних проблем 

матеріалознавства
БАГЛЮК Геннадій Анатолійович
БИЧКОВ Сергій Андрійович
ЄФІМОВА Світлана Леонідівна
ЗАВАЛІЙ Ігор Юліянович
КЛИМЕНКО Сергій Анатолійович
КОРЖИК Володимир Миколайович
МАКСИМОВ Сергій Юрійович
МУРАВСЬКИЙ Леонід Ігорович
по Відділенню фізико-технічних проблем 

енергетики
КРАВЧЕНКО Олег Вікторович
НОВСЬКИЙ Володимир Олександрович
САУХ Сергій Євгенович

по Відділенню ядерної фізики та енергетики
КОРЧИН Олександр Юрійович
ПОПОВ Олександр Олександрович
ТРУСОВА Валерія Михайлівна
ХОЛОДОВ Роман Іванович

по Відділенню хімії
ВЕЛІЧЕНКО Олександр Борисович
ВОВК Михайло Володимирович
ЛАМПЕКА Ярослав Дмитрович

МАЛЄТІН Юрій Андрійович
СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович
ФРИЦЬКИЙ Ігор Олегович

по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної 
біології

ДЗЯДЕВИЧ Сергій Вікторович
КАШУБА Володимир Іванович
ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович
ФІЛОНЕНКО Валерій Вікторович

по Відділенню загальної біології
ГУДКОВ Дмитро Ігорович
ГУМОВСЬКИЙ Олексій Васильович
КОНДРАТЮК Сергій Якович
МІНІЧЕВА Галина Григорівна
НЕЦВЕТОВ Максим Вікторович
ТКАЧ Віктор Петрович
ЯКИМЧУК Руслан Андрійович

по Відділенню економіки
КНЯЗЄВ Святослав Ігорович
КОВАЛЕНКО Андрій Олексійович
ЛУНІНА Інна Олександрівна

по Відділенню історії, філософії і права
БУЙСЬКИХ Алла Валеріївна
ВЕРМЕНИЧ Ярослава Володимирівна
ЗЕЛЕНЬКО Галина Іванівна
ПАРХОМЕНКО Наталія Миколаївна
ХАМІТОВ Назіп Віленович
ЯСЬ Олексій Васильович

по Відділенню літератури,  
мови та мистецтвознавства

АЖНЮК Богдан Миколайович
СОКІЛ Василь Васильович
СТЕПОВИК Дмитро Власович
ІНОЗЕМНИМИ ЧЛЕНАМИ НАН УКРАЇНИ 

ОБРАНІ:

по Відділенню математики
ПАВЕЛ ЕКСНЕР (Чеська Республіка)
МИХАІЛ ГРОМОВ (Франція)

по Відділенню інформатики
ЯНУШ КАЦПЖИК (Польща)

ЛЕ ЗІЧУН (Китайська Народна Республіка)
БОРИС МОРДУХОВИЧ (США)

по Відділенню механіки
ХОЛЬМ АЛЬТЕНБАХ (Федеративна Республі-

ка Німеччина)
по Відділенню фізики і астрономії

АНТОН ЦАЙЛІНГЕР (Австрія)
МАЙКЛ ВІКТОР БЕРРІ (Велика Британія)
БЕРНД БЮХНЕР (Федеративна Республіка Ні-

меччина)
МАССІМО КАПАЧЧІЩЛІ (Італія)
ДЖАНКАРЛО РУОККО (Італія)
ЛІ ЮАНЬЮАНЬ (Китайська Народна Республіка)
по Відділенню фізико-технічних проблем 

матеріалознавства
ЕМАНУЕЛЬ ГДУТОС (Греція)
ІЗАБЕЛЛА ГЖЕГОРИ (Польща)
ТОМАС МЮЛЛЕР (Федеративна Республіка Ні-

меччина)
ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВІТЯЗЬ (Білорусь)
ФЕН ЧАНГЕНЬ (Китайська Народна Республіка)
ЦАЙ ЧЖИМІН (Китайська Народна Республіка)
по Відділенню фізико-технічних проблем 

енергетики
ІГОР ПІОРО (Канада)

по Відділенню ядерної фізики та енергетики
АКІЛЛЕ СТОККІ (Франція)

по Відділенню хімії
МАТС ЛАРСОН (Швеція)

по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної 
біології

ХУАНМІНГ ЯНГ (Китайська Народна Республіка)
по Відділенню загальної біології

ХОСЕ МАНУЕЛЬ РЕЦІО ЕСПЕХО (Іспанія)
по Відділенню економіки

ГЖЕГОЖ В.КОЛОДКО (Польща)
по Відділенню літератури,  

мови та мистецтвознавства
МИРОСЛАВ СОПОЛИГА (Словаччина)
ЯРОСЛАВ ЛАВСЬКИЙ (Польща)
МАРКО ПАВЛИШИН (Австралія)

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що 
ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 23 
квітня 2021 року було відкрито апеляційне прова-
дження за апеляційною скаргою захисника Бабані-
ної М. П. в інтересах обвинуваченого Гуреєва О. В. на 
вирок Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська від 15 березня 2021 року щодо Плот-
ницького І.В., обвинуваченого за ч. 3 ст.258 КК Укра-
їни. Патрушева А.О., обвинуваченого за ч. 3 ст. 258, 
ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни, та Гуреєва О. В., обвинуваченого за ч. 3 ст. 258 
КК України.

Копія ухвали про відкриття апеляційного прова-
дження разом з копіями апеляційної скарги з дода-
ними до неї матеріалами, інформацією про права та 
обов’язки учасників судового провадження надіслані 
у відповідності до ч. 3 ст. 323 КПК України.

Суддя С. І. Крот

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3056/15-к за обвинуваченням Дузенка Олексан-
дра Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 
березня 1981 року народження, останнє відоме місце 
мешкання якого: вул. Генерала Антонова, 5/104, м. До-
нецьк Донецької області, викликається на 11:00 годину 
11 червня 2021 року до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судово-
му засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В .В,  
судді Левченко A. M., Здоровиця О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М. В. за  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозо-
ва В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку 
спеціального судового провадження. Обвинувачені: Но-
віков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; 
Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк вул. Красноф-
лотська, 88а/10, викликаються до суду на 09.00 год. 11 
червня 2021 року (корп. № 2, каб. №18), для участі у су-
довому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 
07 липня 1967 року народження, на підставі ст.ст. 111, 
134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викли-
кається Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області для участі в статусі обвинуваченої в підготов-
чому судовому засіданні кримінального провадження 
№22017050000000284 від 25 вересня 2017 року за обви-
нуваченням Скляренко Людмили Володимирівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових за-
сідань приміщення суду за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 10 червня 2021 року о 
09 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого за викликом до суду передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Погрібна Н. М.

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо до відо-
ма обвинувачених Тиднюка Віктора Андрійовича, 05.09.1988 ро-
ку народження та Тендіта Олександра Івановича, 15.07.1981 ро-
ку народження, що 11.06.2021 о 12.00 та 29.06.2021 о 15.00 го-
дині відбудеться розгляд кримінального провадження за обвину-
ваченням зазначених осіб. Підготовче засідання відбудеться під 
головуванням судді Бориспільського міськрайонного суду Київ-
ської області Ткаченка Д. В. за адресою: м. Бориспіль, Київська 
область, вул. Київський шлях, 72.

Під час судового розгляду прокурором ініціюватиметься спе-
ціальне судове провадження стосовно обвинувачених Тиднюка 
В. А. та Тендіта О. І., клопотання про яке завчасно скеровано ад-
вокатам обвинувачених Шпируку В. Г. та Маркевичу В. Я. відпо-
відно.

Контактна особа: прокурор Малашич Ю. Ю., тел. 0980995686.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
Шевченківський районний суд м.Чернівці

Викликає Мащенка Олексія Володимировича, 18.02.1985 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Донецька обл.,  
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Дзержинського, 4, кв. 20, обвину-
ваченого в кримінальному провадженні № 22017260000000014 
від 11.03.2017 р. за ст. 258-З ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 07 червня 2021 року о 10:00 го-
дині за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, ка-
бінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого 
Мащенка Олексія Володимировича у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження останній вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Танасійчук Н. М.

Розшукуються спадкоємці 

Дегтяр Івана Миколайовича, 19 серпня 

1940 року народження, померлого 25 травня 

2020 року. Звертатися в місячний термін 

від публікації до приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу 

Харківської області Лук’янової Олени 

Борисівни за адресою: місто Харків, 

вулиця Гвардійців-Широнінців, будинок 

№ 29-А, телефон (057)710-33-31.

Царичанська державна нотаріальна конто-
ра Дніпропетровської області сповіщає про 
відкриття спадкових справ після померлих:

- Сумського Михайла Макаровича, дата 
смерті 17.11.2019 рік; 

- Якубової Парасковії Петрівни, дата смер-
ті 26.06.2020 рік.

Спадкоємців прохання звертатися до нота-
ріальної контори за адресою: 51000, Дніпро-
петровська область, Царичанський район, 
смт Царичанка, вулиця 14-ї Гвардійської ди-
візії, 15, тел. 0569031468.

ПОВІСТКА 
про виклик Назарова С. Б.

Назаров Сергій Борисович, 17.03.1967 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Шахтарськ, вул. Воровського, 25,  на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
07.06.2021 в період часу з 09:00 до 14:00 до службового кабінету № 10 слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській об-
ластях, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Фесенка Ста-
ніслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20, для вручення по-
відомлення про підозру у кримінальному провадженні № 22019050000000113, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 23.05.2019, за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 11, 14, 15 червня 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 для допиту в якос-
ті підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведе-
ний у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик Локтенка А. А.

Локтенко Андрій Анатолійович, 09.05.1971 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Донецька обл., м. То-
рез, мікрорайон 2, буд. 9, кв. 4, та проживання: м. Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, буд. 44, кв. 24, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 07.06.2021 в період часу з 09:00 до 
14:00, до службового кабінету № 10 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого 
слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного 
управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Фесенка Станісла-
ва Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20, для вручення 
повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 22019050000000113, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 23.05.2019, за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 11, 14, 15 червня 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 для допи-
ту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких 
наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22015050000000354 (номер справи 1-кп/243/168/2021) 
за обвинуваченням Орчикова Олега Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А. О.
викликає:
Підозрюваного: Орчикова Олега Олександровича, 01.06.1973 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: 

м. Донецьк, вул. Липнева, буд.28, кв. 3 у підготовче судове засідання, яке відбудеться 08.06.2021 року о 10 год. 15 
хв. у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибуде за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до за-
безпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт у кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021050000000013 від 14 січ-
ня 2021 року у кримінальному провадженні за обвинуваченням Захаревич Ігоря Володимировича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Захаревич Ігоря Володимировича, 12.09.1981 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, б-р Шевченка, буд.40,кв.29, для участі в підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться 10 черв-
ня 2021 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Орчелота А. В.

Розшукуються спадкоємці КУЧЕРОВА ЄВГЕНІЯ ДМИТРОВИЧА, 1940 року народження,  

який помер 19.03.2021 року, мешкав в м. Дніпро по вул. Січових Стрільців (попередня назва вул. Артема). 

Спадкоємцям необхідно з’явитись до 19.09.2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,  

вул. Титова, буд. 27, кв. 59, телефон +38096 2872336, приватний нотаріус Антонова Т. Є.

Повне товариство «ЛОМБАРД «АМЕТИСТ» МАЛТИЗ І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36876613), місцезнахо-
дження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, б. ЗЗА) повідомляє про припинення надання фінансових по-
слуг та прийняття загальними зборами учасників рішення про подання до Національного банку України за-
яви про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ та ану-
лювання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +16  +21 Черкаська +8  +13 +16  +21
Житомирська +7  +12 +16  +21 Кіровоградська +8  +13 +16  +21
Чернігівська +7  +12 +16  +21 Полтавська +8  +13 +16  +21
Сумська +7  +12 +16  +21 Дніпропетровська +9  +14 +15  +20
Закарпатська +6  +11 +18  +23 Одеська +8  +13 +17  +22
Рівненська +7  +12 +17  +22 Миколаївська +8  +13 +17  +22
Львівська +7  +12 +17  +22 Херсонська +9  +14 +16  +21
Івано-Франківська +6  +11 +16  +21 Запорізька +9  +14 +16  +21
Волинська +7  +12 +17  +22 Харківська +8  +13 +15  +20
Хмельницька +7  +12 +16  +21 Донецька +9  +14 +15  +20
Чернівецька +7  +12 +16  +21 Луганська +8  +13 +15  +20
Тернопільська +7  +12 +17  +22 Крим +9  +14 +16  +21
Вінницька +7  +12 +16  +21 Київ +10  +12 +18  +20

Укргiдрометцентр

Нотатки Ісаака Ньютона продадуть  
за 1,3 мільйона доларів

НАУКА. Ісаак Ньютон праг-
нув удосконалити свою фунда-
ментальну працю «Математич-
ні начала натуральної філосо-
фії», або «Начала», і підготував 
начерки виправлень. Тепер ці 
рукописні нотатки буде прода-
но з молотка, про що повідомив 
аукціонний дім Christie’s у Лон-
доні. Його експерти очікують, 
що під час аукціону, який про-
йде 8 липня, ціна чорнових за-
писів Ісаака Ньютона станови-
тиме від 850 тисяч до 1, 3 міль-
йона доларів. 2016 року пер-
ше видання «Начал» продали 
на аукціоні за 3,7 мільйона до-
ларів. 

Трактат Ісаака Ньютона «На-
чала» вперше опубліковано 
1687 року. У ньому науковець 
сформулював закони руху  
й тяжіння. За словами керів-
ника відділу книжок і рукопи-
сів дому Christie’s у Лондоні То-
маса Веннінга, ця праця «по-
новому розкрила наше ро-
зуміння Всесвіту». Протягом 
1690-х років Ісаак Ньютон ви-
рішив розпочати роботу над 

другим виданням книжки і ви-
клав свої думки й зауваження 
на півтори сторінки. Їх і вистав-
лять на аукціон. 

До нотаток додано коментарі 
і схеми шотландського матема-

тика й астронома Девіда Грего-
рі. Двоє науковців познайоми-
лися й листувалися, коли Ісаак 
Ньютон почав роботу над дру-
гою редакцією «Начал». Ці чор-
нові начерки, зроблені рукою 

Ньютона, особливі завдяки то-
му, що там викладено й думки 
Девіда Грегорі, відзначає Томас 
Веннінг. Він описує нотатки як 
спілкування двох видатних мис-
лителів. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у кримі-
нальному провадженні відносно Луценка Олександра Олександрови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України відбудеться о 09-30 год. 14 червня 2021 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,  
вул. Кон сульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на  14 червня 2021 року о 09-30 год. ви-
кликається Луценко Олександр Олександрович.  

Суддя Троценко Т.А. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою:  
м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, буд. 4а, кв. 138, видане Фондом 
комунального майна Мінського району м. Києва 11.06.1993 року, 
 та зареєстроване в Бюро 18.06.1993 року за реєстровим № 2075 

на ім’я Ляпун Вікторія Володимирівна, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет на судно  
з бортовим реєстраційним номером УКА-4471-К,  

власник Шевчук Юрій Анатолійович, 
вважати недійсним.

Повідомлення
Адмінколегією Північного ОТВ АМКУ прийнято Рішення від 

20.04.2021 № 60/34-р/к у справі № 114/60/121-рп/к. 19, яким дії 
ТОВ «Торговий дом спецтехніка»(40144506) та ТОВ«Торговий дом-
спецтехніка»(42821064) визнано порушенням ЗЕК, передбаченого  
п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 
спотворення результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному 
веб-сайті Північного ОТВ АМКУ за посиланням 

https://northmtv.amсu.gov.ua/npas/rishennуa-31.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Кубалова Казбека 
Таймуразовича, 30.06.1964 року народження, як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню №42016010000000272, 
внесеного до ЄРДР 09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Каз-
бека Таймуразовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 09 год. 20 хв. 
8 червня 2021 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваче-
ного Кубалова Казбека Таймуразовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя Мєлєшак О.В.

25.05.2021 року приватним нотаріусом Золочівського районно-
го нотаріального округу Харківської області Єрмаковою Лілією Сер-
гіївною заведено спадкову справу після померлої 3 грудня 2020 року 
Болтовської Валентини Миколаївни, 15 червня 1944 року народжен-
ня, яка на день смерті була зареєстрована за адресою: Харківська 
обл., Золочівський р-н, с. Малижине, вул. Підлісна, буд. 1. Спадкоєм-
цям, які бажають оформити спадщину, пропонується звертатися до 
нотаріуса за адресою: Харківська обл., смт Золочів, вул. Центральна,  
буд. 46; тел. +380969432285, +380506263613.

У бразильському місті від коронавірусу 
вакцинували 75% жителів

ПАНДЕМІЯ. У бразиль-
ському містечку Серрана на 
південному сході штату Сан-
Паулу смертність від COVID-19 
істотно зменшилася після то-
го, як у межах експерименту 
майже всіх дорослих було ма-
сово провакциновано китай-
ською вакциною CoronaVac. 
Експеримент проводив Інсти-
тут Бутантан — біомедичний 
дослідницький центр у Сан-
Паулу, головний виробник 
вакцин проти багатьох інфек-
ційних хвороб. Інститут вироб-
ляє і вакцину CoronaVac, яку 
розробила китайська компа-
нія Sinovac Biotech. Після вак-
цинації у містечку, де 45 тисяч 
жителів, смертність внаслідок 
коронавірусу знизилася фак-
тично до нуля, стверджують 
дослідники, повідомляє ВВС. 

За словами лікарів, які 
контролювали вакцинацію, ті 
жителі Серрани, які з різних 

причин не отримали щеплен-
ня, все одно виявилися захи-
щеними від хвороби внаслідок 
зменшення поширення коро-
навірусу. Після того як у Сер-
рані було повністю щеплено 
75% дорослих, смертність від 
COVID-19 знизилася на 95%, 
кількість госпіталізацій ско-
ротилися на 86%, а кількість 
симптоматичних випадків ко-
ронавірусу зменшилися на 
80%. Експеримент у Серрані 
став першим у світі, наголошу-
ють його автори. Його резуль-
тати свідчать, що серйозних 
побічних ефектів вакцинації 
немає, як і летальних випадків 
внаслідок COVID-19 серед тих, 
хто отримав два щеплення.

Бразилія належить до країн, 
які дуже постраждали від пан-
демії. Там коронавірусна хво-
роба забрала життя понад 463 
тисяч осіб. Проте загальний 
темп вакцинації у країні по-

вільний через брак вакцини. 
Бразильський парламент іні-
ціював розслідування дій пре-
зидента Жаїра Больсонаро, 
оскільки він надто легковажно 
поставився до заходів бороть-
би з пандемією, і через повіль-
ні темпи розгортання вакци-
нації. З огляду на це Бразилія 
посідає друге місце у світі піс-
ля США за кількістю смертей 
внаслідок коронавірусу і третє 
за кількістю хворих — понад 
16,5 мільйона. 

Директор з наукових дослі-
джень Інституту Бутантан Рі-
кардо Паласіос заявив, що 
найважливіший висновок цьо-
го експерименту такий: «Мо-
жемо контролювати пандемію 
без обов’язкової вакцинації 
всього населення». Він зазна-
чив, що після завершення екс-
перименту кількість хворих се-
ред дітей і підлітків, яких не бу-
ло щеплено, зменшилася. Це 

означає, що немає необхід-
ності вакцинувати дітей, аби 
відновити роботу шкіл. За сло-
вами Рікардо Паласіоса, вак-
цина зарекомендувала себе 
як ефективна і проти нового 
бразильського штаму корона-
вірусу, який спричинив стрім-
ке зростання захворюваності 
у Бразилії.

Науковці сподіваються, що 
підсумки експерименту по-
силять репутацію вакцини 
СoronaVac, яку використову-
ють деякі країни. Адже цьо-
го року Бразилія, Індонезія і 
Туреччина оприлюднили дані 
своїх клінічних досліджень цієї 
вакцини й оцінили її ефектив-
ність у діапазоні 50—90%. 

У бразильському місті Бо-
тукату, де 148 тисяч жителів, 
розпочали аналогічний екс-
перимент, але в ньому вико-
ристовують вакцину Oxford/
AstraZeneca.  

Дружина посла поплатилася за 
недипломатичну поведінку

ПРОТОКОЛ. Міністерство за-
кордонних справ Бельгії відкли-
кало свого посла у Південній Ко-
реї після інциденту, який спро-
вокувала його дружина. Вона 
дала ляпас продавчині у мага-
зині одягу в Сеулі. Це зафіксу-
вали камери спостереження в 
магазині у квітні цього року. 

Кадри відеоспостережен-
ня відтворюють те, як дружи-
на посла сердито сперечаєть-
ся із двома продавчинями. Од-
на з них запитала, чи покуп-
чиня сплатила за жакет, який 
одягла, помилково припустив-
ши, що вона його вкрала. Після 

кількох сердитих реплік дружи-
на посла вдарила одну із про-
давчинь в обличчя. 

«Можемо зрозуміти її гнів, 
але це не виправдовує її бру-
тальної поведінки», — сказала 
пізніше директорка магазину. 
Вона додала, що продавчиня, 
яка отримала ляпас, звернула-
ся по допомогу до медиків, бо 
після удару її щока дуже почер-
воніла, вона пережила стрес і 
скаржилася на дзвін у вусі. 

Цей інцидент став приводом 
для поліцейського розслідуван-
ня. Спочатку поліція Сеула за-
явила, що дружину посла не 

можна притягти до криміналь-
ної відповідальності через ди-
пломатичний імунітет. Але у 
Брюсселі відповіли, що дипло-
матичний імунітет з неї знято. 

«Її повноцінну співпрацю з по-
ліцією гарантовано», — йдеться 
у заяві зовнішньополітичного 
відомства Бельгії. Заява пові-
домляє, що дружина посла ви-
ступила з ініціативою провести 
особисті зустрічі із двома пра-
цівницями магазину, щоб осо-
бисто перепросити за свою не-
прийнятну поведінку.

Пітера Лескує було призна-
чено послом у Сеулі 2018 ро-

ку. Він від свого імені та від 
імені посольства неодноразо-
во перепрошував за поведін-
ку дружини. Проте інцидент по-
тьмарював відносини Бельгії 
та Південної Кореї. Тому бель-
гійське МЗС дійшло висновку, 
що посол Лескує не може на-
далі виконувати дипломатичні 
обов’язки. 

Тож очільниця зовнішньопо-
літичного відомства Софі Ві-
льмес вирішила, що в інтере-
сах двосторонніх відносин най-
доцільніше припинити перебу-
вання посла Лескує в Республі-
ці Корея.
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