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Постійний представник України при міжнародних 
організаціях у Відні про відповідальність країни-
агресора за руйнування на Донбасі 

Окупантові вказали 
на зобов’язання 

БЕЗПЕКА. На засіданні Постійної ради ОБСЄ представники 
Євросоюзу нагадали Росії, що Україна має відновити конт роль 
над усім кордоном з РФ. «Мінський комплекс заходів містить 
зобов’язання з відновлення Україною повного контролю над усім 
своїм міжнародним кордоном. Ефективний та всебічний моніто-
ринг цього кордону становить невід’ємну частину стійкого полі-
тичного врегулювання конфлікту», — цитує Укрінформ заяву ЄС, 
виголошену на засіданні.

У Євросоюзі вказали про свою підтримку розширення Спосте-
режної місії ОБСЄ на всі прикордонні пункти на російсько-укра-
їнському державному кордоні. У ЄС розчаровані позицією Росій-
ської Федерації, через яку не вдалося досягти консенсусу що-
до звичного продовження на чотири місяці мандата Спостереж-
ної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» й «До-
нецьк». Продовження з ініціативи РФ мандата місії лише на два 
місяці негативно позначиться на плануванні операцій та ефектив-
ному управлінні місії, тож це крок назад з точки зору пошуку стій-
кого мирного врегулювання конфлікту, вважають у ЄС та ОБСЄ.

ЄВГЕН ЦИМБАЛЮК:

ЦИФРА ДНЯ

240 
українських дітей загинули, 56 зникли 

безвісти, сотні поранено внаслідок 
російської агресії на сході України

«Ми суворо засуджуємо атаки 
Росії на цивільне населення. Їх 

треба зупинити. А Росії слід 
зосередитись на виконанні 

своєї частини безпекових 
положень мінських угод».

Соціально вразливі 
українці — під 
опікою держави

УРЯД ВІДПОВІДАЄ. Міністр соціальної політики Марина 
Лазебна розповіла про захист прав дітей, підтримку родин  
з дітьми та допомогу літнім людям
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Одним із джерел наповнення 
місцевого бюджету 
Краснокутська громада 
Харківщини визначила 
туристичну галузь

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стипендіат Президента 
заслужений журналіст 
України Георгій Сербін 
ділиться секретами творчого 
довголіття
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ЦИТАТА ДНЯ

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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Соціально вразливі українці —  
під опікою держави

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Завдання держави — будувати 
країну, в якій не страшно наро-

джувати, де родини з дітьми не жи-
вуть у бідності, а малюки зроста-
ють щасливими, мають рівні права 
й можливості реалізувати себе. На 
цьому наголосила міністр соціальної 
політики Марина Лазебна, виступа-
ючи у Верховній Раді під час Години 
запитань до уряду.

Саме тому держава підтримує по-
над 2 мільйони родин через десяток 
видів адресної соціальної допомоги. 
А для тих дітей, які не можуть жити 
зі своєю родиною, розвиває сімей-
ні й наближені до них форми вихо-
вання. На початок 2021 року в Укра-
їні 70 тисяч дітей-сиріт і позбавле-
них батьківського піклування. І що-
року такого статусу набувають у се-
редньому 10 тисяч дітей. 64 тисячі із 
70, або 92%, виховують у сімейних 
формах виховання. В Україні функ-
ціонують 1236 дитячих будинків сі-
мейного типу, торік їх стало на 82 
більше, ніж позаторік. У прийомних 
сім’ях і дитячих будинках сімейно-
го типу виховують понад 14,5 тися-
чі дітей. 

В об’єднаних територіальних гро-
мадах працюють 1129 служб у спра-
вах дітей. І кожна громада повинна 
мати фахівця із соціальної роботи й 
систему надання соціальних послуг. 
Стежити за роботою цих служб 
можна через інтерактивну мапу, 
розміщену на сайті міністерства. 
І робити це можуть не лише кон-
трольні органи, а й усі українці.

Допомога на дітей 
зросла

Міністр наголосила, що останнім 
часом уряд збільшив допомогу на 
дітей, над якими встановлено опі-
ку й піклування, з 2 до 2,5 прожит-
кового мінімуму, а для дітей з інва-
лідністю — до 3,5. Допомога для ма-
лозабезпечених родин зросла з 85% 
до 130% прожиткового мінімуму на 
кожну дитину. Це дало змогу збіль-
шити розмір допомоги на дітей у та-
ких родинах у середньому до 6 ти-
сяч гривень на місяць.

Із вересня 2020 року батьки отри-
мали змогу самостійно обирати, 
отримувати пакунок малюка чи ко-
шти на соціальні картки. Тож від по-
чатку 2021 року понад 47 тисяч сі-
мей отримали цю допомогу нату-
рально, а понад 76 тисяч родин — 
кошти. Придбати дитячі речі за ци-
ми картками можна у чотирьох ти-
сячах магазинів, зокрема у 222 ін-
тернет-магазинах. 

Відтепер діти-сироти та позбав-
лені батьківського піклування мо-
жуть проживати й виховуватися у 
прийомних сім’ях та ДБСТ до 23 ро-
ків. Вони не втрачатимуть права на 
позачергове отримання житла піс-
ля 23 років. 

Минулого тижня було ухвалено 
рішення про збільшення допомоги 
при народженні або усиновленні ди-
тини до 50 тисяч гривень.

Було ухвалено Концепцію дер-
жавної соціальної програми з оздо-
ровлення й відпочинку дітей на пе-
ріод до 2025 року та Концепцію 
створення та розвитку системи ран-

нього втручання. Остання дасть 
змогу забезпечити раннє виявлен-
ня й профілактику порушень роз-
витку у дітей.

Міністерство надало громадам 
програмний комплекс «Інтегрова-
на інформаційна система «Соціаль-
на громада», який вже застосовують 
1393 ОТГ. 

Вийти з пастки 
бідності

Працює державна програма до-
помоги малозабезпеченим роди-
нам на відкриття і розвиток влас-
ної справи. За рахунок держбюдже-
ту надаватимуть допомогу в роз-
мірі до 15 мінімальних зарплат для 
придбання необхідного обладнання 
й матеріалів. За словами міністра, 
ці родини отримають змогу вийти 
з пастки бідності, а громада — нові 
робочі місця і податки від нових під-
приємців.

Уряд усіляко підтримує розвиток 
патронату, аби дітей не розлучали з 
батьками. Тож в Україні за рік удві-
чі зросла кількість патронатних ро-
дин у громадах. А на наступному за-
сіданні уряд має ухвалити рішення 
про спрощення процедури утворен-
ня патронатної сім’ї, адже така ро-
дина має бути у кожній громаді, бо 
це профілактика соціального сиріт-
ства.

Розповіла урядовець і про соці-
альний захист літніх людей. Так, у 
2021 році було проіндексовано пен-
сії для восьми мільйонів пенсіонерів 
на 11%. У липні цього року буде про-
ведено індексацію ще для мільйона 

пенсіонерів, яким пенсію призначе-
но у 2018—2020 роках, а також для 
тих, кому її виплачують у мінімаль-
ному розмірі. 

На 1 квітня цього року середній 
розмір пенсії становить 3725 гри-
вень. Порівняно з торішнім він зріс 
на 17,5%, або на 555 гривень. 

Марина Лазебна повідомила про 
розроблений міністерством законо-
проєкт про щорічну індексацію пен-
сій для всіх категорій пенсіонерів.

«На жаль, у 2017 році було змі-
нено пенсійне законодавство так, 
що дату щорічної індексації пен-
сій 1 березня було вилучено, а для 
окремих категорій пенсіонерів — 
науковців, держслужбовців, пра-
цівників органів місцевого самовря-
дування — зупинено. Тому мініс-
терство розробило й подало на роз-
гляд Верховної Ради проєкт закону 
№4668, який відновлює індексацію 
для всіх категорій і встановлює да-
ту індексації 1 вересня», — наголо-
сила вона.

За дорученням Президента, уряд 
започатковує додаткові соціаль-
ні програми. Це адресна допомога 
для 2,4 мільйона пенсіонерів віком 
понад 75 років, щомісячні додат-
кові виплати для пів мільйона осіб, 
які мають страховий стаж 30 років 
для жінок і 35 — для чоловіків, а та-
кож цільові доплати для 1,7 мільйо-
на пенсіонерів з низькими розміра-
ми оплати праці під час їхньої тру-
дової діяльності.

У 2021 році продовжено випла-
ту в розмірі 500 гривень особам ві-
ком 80+. А з 1 жовтня допомогу до 
пенсії в розмірі 400 гривень отрима-

ють люди віком 70—80 років. З на-
ступного року ці фіксовані розміри 
індексуватимуть, і вони зростати-
муть.

Військовим  
і чорнобильцям

З 1 квітня перераховано пенсії 
для 300 тисяч пенсіонерів, які пра-
цюють. Майже удвічі збільшено 
пенсії для родин загиблих учасників 
бойових дій. А з 1 липня цього року 
підвищать мінімальні пенсійні ви-
плати для осіб з інвалідністю внаслі-
док війни.

Сказала Марина Лазебна і про 
перерахунок з 1 березня 2021 року 
на 11% страхових виплат, тобто так 
званих регресів, для майже 200 ти-
сяч українців, потерпілих на вироб-
ництві. Середній розмір підвищення 
тут становив 400 гривень.

Заплановано, що з 1 січня 2022 ро-
ку для понад 30 тисяч осіб з інвалід-
ністю — ліквідаторів аварії на Чор-
нобильській АЕС пенсії буде підви-
щено в середньому на 40%. 

Уряд активно працює і над ре-
формою прожиткового мінімуму й 
запровадженням обов’язкових пен-
сійних накопичень. І все це дасть 
змогу відчутно поліпшити життя 
соціально вразливих верств насе-
лення, переконана урядовець.

Підбиваючи підсумки, Марина 
Лазебна наголосила, що всі ці пла-
ни, стратегії та закони матимуть ре-
зультат лише тоді, коли й надалі всі 
гілки влади спільно рухатимуться 
вперед і плідно реалізовуватимуть 
їх щодня на всіх рівнях.

Консолідація зміцнює прозахідний  
вектор розвитку
ДОБРОСУСІДСТВО. Україна та Грузія мають спільного ворога й спільні виклики, долати  
які нам також належить спільними зусиллями

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Багато цікавих зустрі-
чей відбулося у Прем’єр-

міністра Дениса Шмигаля на 
гостинній грузинській зем-
лі. Під час них порушено чи-
мало нагальних питань. Від 
економічних і політичних до 
міжособистісних, актуаль-
них для українського та гру-
зинського народів. Особли-
вою теплотою відрізнялася 
зустріч із Католикосом-па-
тріархом всієї Грузії, Першо-
ієрархом Грузинської Пра-
вославної Церкви Ілією ІІ.

Денис Шмигаль підкрес-
лив, що національні істо-
рії Грузії та України, зокре-
ма шляхи розвитку право-
славних церков, доволі схо-
жі. Крім того, Україна та Гру-
зія разом прямують дорогою 
європейської інтеграції. Та-
кож Прем’єр-міністр від-’єр-міністр від-єр-міністр від-
значив важливість духов но-
релігійної складової для ста-
новлення, подальшого розви-
тку обох держав.

«Немає жодних сумнівів, 
що в цій царині ми маємо дія-
ти спільно», — наголосив Де-
нис Шмигаль.

Католикос-патріарх всі-
єї Грузії Ілія ІІ зазначив, що 
Грузинська Православна 
Церква молиться за щасливу 
долю для обох країн.

«Україна та Грузія мають 
багато спільного. Обом кра-
їнам довелося обстоювати 
свою незалежність та боро-
нити території від російсько-
го агресора», — так  Денис 
Шмигаль описав свою участь 
у покладанні квітів до Мемо-
ріалу Героїв — у пам’ять про 
відважних людей, що стали 
на захист батьківщини.

А напередодні глава уряду 
обговорив актуальні питан-
ня двосторонньої співпраці з 
головою парламенту Грузії 
Кахабером Кучавою. «Наші 
дружні країни мають спільні 
пріоритети: європейська та 
євроатлантична інтеграція, 
відновлення територіальної 
цілісності в межах міжнарод-
но визнаних кордонів, деоку-
пація територій, відновлення 
миру, безпеки та довіри в ре-
гіоні в цілому», — підкреслив 
Денис Шмигаль.

Україна готова тіс-
но співпрацювати з Грузі-
єю на базі механізму роз-
ширеного партнерства з  
НАТО в межах проєкту 
«Східне партнерство» й но-
воствореної за участі Молдо-
ви платформи «Асоційоване 
Тріо», повідомляє департа-
мент комунікацій Секретарі-
ату Кабінету Міністрів. 

Глава уряду подякував 
Грузії за підтримку ініціа-
тиви Президента України 

«Кримська платформа», яка 
має на меті здійснення кро-
ків на міжнародній арені за-
для деокупації Криму.

Також Денис Шмигаль 
наголосив на важливості 
санкційної політики в кон-
тексті протидії спільним за-
грозам з боку Російської Фе-
дерації. Він закликав гру-
зинську сторону докласти 
всіх зусиль, щоб не допусти-
ти скасування санкцій з бу-
дівництва газогону «Північ-
ний потік-2».

«Завершення цього проєк-
ту загрожує безпеці як Укра-
їни, так і Європи. Санкції 
проти «Північного потоку-2» 
нині слугують єдиним ефек-
тивним інструментом стри-
мування російської агре-
сії», — наголосив Прем’єр-
міністр.

А Грузії він подякував 
за послідовну позицію що-
до підтримки суверенітету 
України та підкреслив, що 
наша країна підтримує тери-
торіальну цілісність Грузії в 

межах її міжнародно визна-
них кордонів.

Під час перебування у 
Грузії нашої офіційної деле-
гації міністр культури та ін-
формаційної політики Олек-
сандр Ткаченко, який вхо-
див до її складу, та міністр 
економіки та сталого розви-
тку Грузії Натія Турнава об-
говорили питання активізації 
розвитку туризму. 

Йшлося про збільшен-
ня туристичних потоків між 
Україною та Грузією, а та-

кож про започаткування ро-
боти спільних туристичних 
комісій. Адже країнам вар-
то виступати спільно з точки 
зору промоції туризму.

У межах візиту Олек-
сандр Ткаченко поспілку-
вався і з міністром культури, 
спорту та молоді Грузії Теєю 
Цулукіані. «Від нашої коопе-
рації очікуємо спільних дій, 
спрямованих на захист цін-
ностей на окупованих Росі-
єю територіях, та співпраці 
у галузі спільного виробни-
цтва фільмів», — зазначив 
український урядовець. Об-
говорено також питання до-
помоги України в завершен-
ні реконструкції музею Лесі 
Українки в місті Сурамі. До-
мовлено розпочати й роботу 
двосторонньої комісії з пи-
тань культури та науки.

«Загалом атмосфера 
дружня і позитивна. Всі ро-
зуміють, що посилення ро-
боти на міжнародній аре-
ні в трикутнику Україна — 
Молдова — Грузія, тобто 
країн, які постраждали від 
російської агресії та мають 
спільну мету, — може зміц-
нити наші позиції у спів-
праці з нашими західними 
партнерами», — цитує пре-
сслужба Міністерства куль-
тури та інформаційної полі-
тики слова Олександра Тка-
ченка.

Біля Меморіалу Героїв грузинського народу — квіти від Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

Історичні та природні перли
ни краю — неоціненний капі

тал, завдяки якому можна і тре
ба наповнювати місцеві бюдже
ти. У цьому переконана селищний 
голова Ірина Карабут. Вона нарі
кає, що раніше ні в кого не дохо
дили руки до широкого й ефек
тивного задіяння туристичного 
потенціалу Краснокутщини. Ни
ні, коли децентралізація надала 
жителям сіл і міст важелі управ
ління та розпорядження місце
вими багатствами, а від вагомос
ті бюджетів громад залежить до
бробут і комфортність проживан
ня людей, треба шукати і реалізо
вувати нові можливості отриман
ня доходів. І вже слід скористати
ся тим, що дарувала природа й іс
торична минувшина.   

Навіть алмаз, щоб 
став діамантом, 
треба шліфувати

На Краснокутщину, щоб на 
власні очі побачити пам’ятки іс
торії, доторкнутися до витво
рів давньої архітектури, відпо
чити у природних неповторних  
оазах приїжджають тисячі ту
ристів. Саме на території Красно
кутської громади, наче в казковій 
долині, зібралися в чарівному ан
самблі дендропарк «Співочі тера
си», Пархомівський художній му
зей і Наталіївський парк із сади
бою і церквою. А ще тут самобутні 
ліси й озера, каскади ставків, ці
лющі джерела.

Проте, за словами Ірини Кара
бут, поки що туризм майже не дає 
прибутків місцевій громаді. Щоб 
змінити цю тенденцію, необхідно 
докорінно змінити підходи до роз
витку туристичної галузі: відно
вити, впорядкувати, реставрува
ти історичні пам’ятки й побудува
ти належну інфраструктуру і до
роги. А в підсумку — запровади
ти туристичний збір, як у деяких 
містах України і  Європі.

«Хоч у країні тривають масш
табні роботи з будівництва та ре
монту доріг, для розвитку турис
тичної галузі дороги залишають
ся великою проблемою. Упевне
на, що туристів та відпочивальни
ків на Краснокутщині було б зна
чно більше, адже Краснокутськ 
лежить усього за 100 кілометрів 
від трьох обласних центрів: Хар
кова, Сум і Полтави. Проте роз
биті ділянки доріг цьому заважа
ють, — розмірковує селищний го
лова. — Наприклад, до Пархомів
ського художнього музею, куди 
завжди великий наплив турис
тів з Полтавської та Сумської об
ластей, важко проїхати ділянкою 
шляху від Пархомівки до Котель
ви. Це дорога державного значен
ня. Звертатимемося по допомо
гу до уряду. Трішки краща ситу
ація зі шляхом від Валок до Пар
хомівки, яку раніше відремонту
вали, проте 2—3 кілометри вибоїн 
на під’їзді до центру села зводять 
нанівець туристський маршрут».

За словами Ірини Карабут, ве
личезні проблеми з відновленням 
історичних перлин Краснокутщи
ни, з чим самотужки громада на
вряд чи може впоратися.

Не чекати, а діяти
Попри брак коштів у громаді 

прийняли рішення: не сподівати
ся на манну небесну, а власними 
силами наводити лад на об’єктах 
туристичної галузі. Як розповіла 
Краснокутський селищний голо
ва, вже цієї весни жителі селища 
дружно взялися прибирати тери
торію. Кілька разів виходили на 
суботники, аби прибрати сміття в 
парках, скверах, туристських міс
цях, очистити історичні пам’ятки 
від чагарників і завалів. Наталів

ський парк і «Співочі тераси» так 
причепурили, що й без необхід
них реставраційних робіт милу
ють око. 

Особливо учасники великого 
прибирання, готуючись до про
ведення культурного фестивалю 
«Харитонівська ремінісценція», 
який проводитимуть у першу су
боту вересня, старалися на «Спі
вочих терасах».  Не можна ж до
пустити, щоб враження від бо
жественної акустики архітек
турної перлини Слобожанщини,  
де відбудеться концерт класич
ної і фольклорної музики за учас
тю симфонічного оркестру МАСО 
«Слобожанський» та фольклор
них гуртів з Харківської і сусідніх 
областей, псували зарості кущів і 
купи сміття.

За словами Ірини Карабут, про
ведення заходу стало можли
вим завдяки перемозі в обласно
му конкурсі «Разом в майбутнє». 
На його втілення потрібно півто
ра мільйона гривень. З них міль
йон нададуть з обласного бюдже
ту, решту — із селищного.

Селищний голова вважає, що 
колишня неспроможність місце
вої й не тільки місцевої влади опі
куватися історичною, архітек
турною та культурною спадщи
ною назавжди відійшла в мину
ле. Адже люди зрозуміли, що це 
не лише духовна спадщина, яка 
міцною пуповиною пов’язує нас 
із предками, славною історією, а 
й широке  не оброблене поле для 
розвитку громад. Отже, найближ
чі плани — створити привабливу 
для туристів інфраструктуру, ре
конструювати історичні перлини 
краю, створити умови для підне
сення внутрішнього туризму. 

А щоб ця робота тривала у пра
вильному конструктивному руслі, 
краснокутці взялися за вивчення 
найкращого європейського й віт
чизняного досвіду в туристичній 
галузі. У середині травня всі за
цікавлені в розвитку туризму на 
Краснокутщині зібралися на зу
стріч із представниками Асоціа
ції міст України, щоб обговорити 
проблеми розвитку зеленого ту
ризму у громаді, і провели семі
нар «Підвищення спроможнос
ті територіальних громад у сфері 
розвитку сільського зеленого ту
ризму».

Експерт національного інститу
ту стратегічних досліджень, за

ступник голови ГО «Польсько
українська аграрна асоціація» Ві
ктор Нестеренко і викладач Хар
РІ НАДУ при Президентові Укра
їни, експерт з розроблення проєк
тів Олег Кулініч розповіли учас
никам заходу про різні види ту
ризму, основні та додаткові ту
ристичні послуги, які можуть на
давати жителі Краснокутщини, 
ознайомили з успішними турис
тичними проєктами, організова
ними в інших громадах.

«З’явилась унікальна можли
вість для наших територій ста
ти більш привабливими для ту
ристів зовнішніх і внутрішніх. А 
це означає збільшення доходів 
до відповідних місцевих бюдже
тів, розвиток рідного краю. Має
мо прекрасні території, не гірші 
від закарпатських. Нам потрібно 
це капіталізувати. Західна Укра
їна це зробила 10 років тому, на
став і наш час», — переконли
во закликав учасників семінару 
Олег Кулініч.

Можливо саме завдяки таким 
зустрічам і семінарам та поклику 
душі Ірина Карабут переконана, 
що розвиток зеленого туризму в 
Краснокутській селищній раді — 
механізм створення спроможнос
ті громади за рахунок розвитку 
малого бізнесу та самозайнятості 
населення. Вона знайшла чимало 

союзників і помічників у цій спра
ві. Адже перші ластівки зелено
го туризму на території громади 
вже звили привабливі гніздечка, 
дуже популярні серед гостей з ве
ликих міст.

«Тихий кут» 
зачаровує і не 
відпускає

Хто вже тут побував, навряд 
чи забуде дні відпочинку на бере
зі природного озера Вільшанка, 
яке цілющою краплиною розлило
ся серед лісового масиву. На екоса
дибі «Тихий кут» створено всі не
обхідні для спокійного здорового 
відпочинку умови: дерев’яні буди
ночки з усіма зручностями, лазня, 
яку опалюють дровами, чан для 
купелі влітку і взимку, дитячий 
спортмайданчик, альтанка. А ще 
гостей очікує смачнюща домашня 
кухня з напоями з домашнього ви
нного погреба, а затятих рибалок 
— вдала риболовля. 

Як розповів господар екосади
би Олег Панкратов, над втіленням 
цього проєкту вся сім’я трудилася 
упродовж чотирьох років. А поча
лося все з придбання хати як да
чі. Потім приїжджі з огляду на ма
льовничу лісову місцевість на бе
резі озера стали цікавитися, чи не 

здають хатину в оренду. Тоді Оле
гові Панкратову і спала на думку 
ідея створити тут невеличку тур
базу. Не стільки для заробітку, як 
для майбутньої справи для дітей, 
яких у господаря екосадиби вось
меро. Усі — і дружина, і діти — 
пораються по господарству тур
бази. Усе власними руками. «Є ці
каві ідеї для розширення, але тут 
потрібна допомога місцевої грома
ди», — ділиться задумами Олег 
Панкратов.

Віриться, що ентузіаст зелено
го туризму, який має чималий до
свід його розвитку, й Ірина Кара
бут, яка лише торік у грудні поча
ла виконувати обов’язки селищ
ного голови, тут знайдуть спільну 
мову.  Бо і в Ірини Карабут чимало 
цікавих ідей та планів на перспек
тиву. Багатьох відпочивальників, 
наприклад, приваблять унікальні 
за складом і властивостями води 
трьох природних джерел.

«Скажімо, у Мурафі вода сір
ководнева, лікує певні хворо
би. У Городньому вода наповне
на мінералами, корисна для лі
кування шлунковокишкових за
хворювань і хвороб нирок. А на 
північ від Любівки є гідрологіч
на пам’ятка місцевого значення. 
Тамтешнє мінеральне джерело 
типу Миргородського не має ана
логів у всьому районі. І це вже до
вела миргородська лабораторія, в 
яку ми направляли нашу воду на 
дослідження», — розповідає Іри
на Карабут. Однак вона поверта
ється до проблеми інфраструк
тури і розповідає, що в селищі 
шукають сім’ї, які б могли при
ймати туристів. І вже майже де
сять таких домогосподарств гото
ві до цього.

Напрямів туризму, який мож
на розвивати на Краснокутщині і 
для яких є певна основа, не пере
лічити. Це і лікувальна іпотера
пія на базі приватної кінної фер
ми, і сплави на байдарках та кая
ках на каскаді ставків, і садові яр
марки з організацією  знаменитої 
Краснокутської дослідної станції 
садівництва.

«Одне слово, маємо все: ресур
си, людей, унікальні місця та ідеї. 
Але для цього треба створити ко
мунальне підприємство, яке опі
куватиметься розвитком турис
тичної галузі», — каже Ірина Ка
рабут і підкреслює, що така робо
та вже триває. 

Спаський Храм розташований поблизу композиційного центру 
Наталіївського парку, селище Володимирівка

Пархомівський історико-художній музей — один із найкращих сільських музеїв України, що володіє унікальною колекцією предметів 
мистецтва і старовини  

Як капіталізувати перлини краю
НЕОСВОЄНИЙ КЛОНДАЙК. Одним із джерел наповнення місцевого  
 бюджету Краснокутська громада Харківщини  
 визначила туристичну галузь
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КУЛЬТУРА

35 років з рідною піснею
ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ. Творчий колектив словаків Закарпаття «Бетяри» щедро ділиться 
культурним багатством свого народу

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Мабуть, ніхто не запе
речить, що рідні сло

во й пісня зігрівають душу. 
Народившись у глибині ві
ків, підживлюють нас енер
гією досі. На Закарпатті про 
збереження і примноження 
фольклорних традицій ре
тельно дбають місцеві сло
ваки.

Співочі 
посиденьки

Вони не просто люблять 
співати й танцювати, а вико
ристовують усі можливості 
виявити цю любов, створю
ючи аматорські колективи 
та виступаючи на концертах 
і фестивалях. В Ужгород
ському районі це вокальний 
ансамбль «Родина», що діє 
у дитячій школі мистецтв 
села Тур’ї Ремети. Він має 
звання «народний». Рідною 
словацькою співають «Ка
маратки» (у перекладі по
дружки) із клубу села Ан
таловці. Зберігають своє ко
ріння, купаючись у рідному 
фольклорі, «Ліптаки» у Ве
ликому Березному. Із села 
Ліптовска Теплічка, тери
торії сучасної Словаччини, 
місцеві словаки наприкін
ці XVIII століття переїхали 
сюди. У танцях немає рівних 
народному колективу «Ту
рянська долина» в місті Пе
речин.

Та герой нашої розповіді 
— колектив із села Сторож
ниця під Ужгородом «Бетя
ри». Це слово місцеві вжива
ють, говорячи про сильних 
чоловіків, здатних і до всіля
ких витівок.

І саме одну з таких виті
вок нагадує історія наро
дження колективу. Бо поча
лася з… проведення  на те
риторії колишнього колек
тивного господарства іме
ні Горького районного свята 
обжинків. Землі колектив
ного господарства охоплю
вали територію двох сіл — 
Тарнівці й Сторожниця. Го
туючись до свята, колгосп
ний актив, а саме чоловіки, 
зібралися у Сторожницько
му будинку культури, щоб 
разом повеселитися й під
готуватися до виступу на 
святі. Присутній на співо
чих посиденьках директор 

закладу Йосип Горват роз
чув у цих веселощах потен
ційні можливості створення 
фольклорного співочого ко
лективу. Вдалий виступ на 
районному святі остаточно 
переконав усіх у тому, що 
колектив, який співатиме 
словацькою, потрібен і має 
право на існування. 

Спершу учасників бу
ло десятеро. Але колектив 
став стрімко розростати
ся, бо виступати в ньому бу
ло престижно. Так до учас
ті зголосилися керівники 
чи не всіх підрозділів гос
подарства на чолі з головою 
і, до речі, майбутнім народ
ним депутатом Іваном Ба
ранчиком. Охочі виконува
ти зі сцени пісні, які ство
рили й співали діди та пра
діди, знайшлися серед ме
ханізаторів. Співали, безу
мовно, агрономи, інженери, 
бухгалтери, вчителі. 

Далі повела 
жіноча рука 

Коли Йосип Горват ство
рив «Бетяри», Вікторія Ку
цик ще лише навчалася 
в Ужгородському культ
освітньому училищі (ни
ні Ужгородський інститут 
культури). Але одразу піс
ля закінчення навчального 
закладу їй випало стати за
відувачкою клубу в Тарнів
цях, після чого доля фольк
лорного колективу почала 
залежати й від неї. А пізні
ше, коли Йосип Горват, від
давши «Бетярам» 18 років, 
через поважний вік відійшов 
від керівництва, вона пере
брала чоловічий співочий 
гурт на свої плечі. Ще че
рез кілька років, коли 1999
го стала директором будин
ку культури в Сторожниці, 
гурт у рідному селі опинився 

під її опікою. Вільно володію
чи словацькою, Вікторія Ку
цик добирала і репертуар, і 
формувала склад.

Разом із Вікторією всі ро
ки після Йосипа Горвата ко
лективом опікується ще од
на керівниця — Софія Ря
бець. Вони подруги ще з часу 
навчання в училищі. Працю
ючи директором Тарновець
кої дитячої школи мистецтв, 
Софія Рябець знаходить час 
і сили, щоб спів сильних чо
ловіків звучав на повну си
лу, давав їм самим і слуха
чам естетичне задоволення. 

Одна ставка  
на двох

Проте багато з чим дово
диться миритися, аби навіть 
за умови дуже скромної фі
нансової підтримки бився 
пульс «Бетярів». Двом керів
ницям колективу (одна від

повідає за вокал, друга — за 
хореографію) довелося поді
лити між собою одну став
ку — мінімальну зарпла
ту. Але, кажуть, до цього во
ни ставляться філософськи: 
гроші можна заробити в ін
шому місці, а ось де взяти ін
ших «Бетярів», якщо цих не 
стане?

«Затягти людей у колек
тив, утримати їх у нові ча
си набагато складніше, адже 
немає того адміністративно
наказного важеля, який без
відмовно спрацьовував у ра
дянські часи. Та й продуктів 
або інших матеріальних сти
мулів, які діяли тоді, тепер 
немає, — розповідає Вікто
рія Куцик. — Якихось пря
ників, окрім любові до співу, 
поваги односельців, які хо
чуть чути зі сцени рідне сло
во і так підживлювати своє 
словацьке етнічне коріння, 
співакам нічого запропону
вати. Проте охочі співати є, 
і їх багато. Виступають і пе
ред землякамизакарпатця
ми, й у сусідній Словаччині, 
отримуючи запрошення на 
святкові заходи. Виїжджали 
й на фестиваль культур на
ціональних меншин до сто
лиці України.

Громада зберегла 
всі колективи

Скаржитися на неува
гу місцевої влади «Бетя
ри» не можуть. Хоч би то
му, що їм за кошти районно
го бюджету подарували но
вий комплект костюмів. Міс
цева майстриня пошила на
родне вбрання словаків, ха
рактерне для цієї місцевості. 
Нинішня голова ОТГ Тетяна 
Вачиля виразно демонструє 
повагу до культурної галу
зі. Збережено всі аматорські 
колективи в селах, що вхо
дять у громаду: Сторожни
ця, Тарнівці, Холмок, Ми
най, Розівка, Концово, Бот
фалва, Кінчеш, Коритняни.

Нині «Бетяри» готують
ся до святкового концер
ту, присвяченого 35річчю 
діяльності. У ньому візьме 
участь жіночий вокальний 
колектив «Арніка». Програ
ма триватиме майже три 
години: звучатимуть тво
ри з минулого й нові. Шкода, 
що бракуватиме голосів по
над десятьох учасників ан
самблю, котрі, як і засновник 

«Бетярів» Йосип Горват, за 
ці роки відійшли у вічність. 
Втішає те, що запланований 
концерт стане доброю наго
дою згадати їх усіх. 

У творчій біографії ко
лективу був і період застою, 
який ледь не завершився 
зникненням «Бетярів». Від
родженню посприяла не
втомна організаторка і вбо
лівальниця за народну твор
чість, викладачка Ужгород
ського інституту культури 
Єлизавета Сівак. Допомогла 
набрати нових виконавців, 
омолодити склад. Тепер на 
репетиції приходять і пред
ставники старшої генерації, 
й нові учасники. Це інженер
електрик Владислав Гор
няк, підполковник Микола 
Габор, малярштукатур Мі
лан Габор, держслужбовець 
Петро Куштан, будівель
ник Михайло Куцик, шеф
кухар ресторану Мілан Чер
мак, оператор автозаправної 
станції Юрій Кузів. Соліст 
Іван Ковачук — молодий хі
рург. Не втратили зв’язків 
із колективом підприємець 
Олександр Сенич, який те
пер живе за кордоном, й ав
тослюсар Михайло Ганусин. 
Дарма що в кожного є і робо
та, і сім’я. 

«Бетяри» мають і кон
цертмейстера, оплачувано
го з бюджету громади. Аком
панує на баяні Микола Бой
ко, відомий ще як соліст За
карпатського обласного му
зичнодраматичного теа
тру імені братів Шерегі
їв. «Надзвичайно таланови
тий, він на льоту підхоплює 
будьяку мелодію, адаптує 
для свого інструмента і до
дає хлопцям натхнення, яке 
завжди потрібне під час ви
ступів», — ділиться думка
ми Софія Рябець.

У цій об’єднаній грома
ді діють ще кілька народних 
колективів: вокальний «Ар
ніка», хореографічний «На
ша файта», інструменталь
ний «Рапсодія». Пісня і та
нець, які ґрунтуються на ет
нічних елементах, дають 
змогу місцевим словакам не 
втрачати коріння. Загалом 
збереження національної 
ідентичності словаків й усіх 
інших народів сприяє роз
квіту багатонаціонального 
Закарпаття, яке залишаєть
ся найбільш самобутнім ре
гіоном у складі України.

Легенди Карпат зобразили юні художники 
Володимир МИШАНИЧ 
для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. У Міжнародний день 
захисту дітей 1 червня в галереї 
«Ужгород» відкрито виставку ро-
біт ХV обласного дитячо-юнацького 
конкурсу образотворчого мистецтва 
«Легенди Карпат».

Карпатський чи не найзагадко-
віший, наймальовничіший, багатий 
заповідними місцями регіон в Укра-
їні. Закономірно, що і темою творів 
конкурсу юних художників було об-
рано «Екологія Карпат». До конкур-
су долучилися 34 школи мистецтв 
Закарпаття, які репрезентували по-
над 200 робіт. 

На відкритті виставки директор 
обласного організаційно-методич-

ного центру культури заслужений 
працівник культури України Ган-
на Дрогальчук подякувала учасни-
кам, вчителям шкіл мистецтв за їх-
ню плідну працю. За співпрацю з 
учнями висловила вдячність голо-
ві Закарпатської організації Націо-
нальної спілки художників України, 
народному художникові України Бо-
рисові Кузьмі.

Кандидат мистецтвознавства, до-
цент Закарпатської академії мис-
тецтв Роман Пилип відзначив висо-
ку професійність виконання та гли-
бину й зрілість думки учасників. 
«Щиро вражений роботами дітей, рі-
вень майстерності яких помітно зріс 
порівняно з минулим роком, — ска-
зав він. —  Через це складно було 
обирати переможців». 

У кожній із трьох номінацій, 
а саме «Графіка», «Живопис» і 
«Скульптура та декоративно-при-
кладне мистецтво»,  визначено пе-
реможців у категоріях A, B, С, D. 
Переможців нагороджено дипло-
мами лауреатів. Їхні імена оголоси-
ла кандидат педагогічних наук, до-
цент Закарпатської академії мис-
тецтв Аліна Волощук. Вона подя-
кувала обласному центру культу-
ри за організаційно-методичну ро-
боту, яку проводить з учнями шкіл 
уже 15 років. 

Святковий настрій присутнім ство-
рив чудовий концерт зразкового во-
кального ансамблю «Перлинка» 
Ужгородського центру дозвілля бу-
динку культури, яким керує Марія 
Мудранинець. На виставці у галереї «Ужгород» тісно від представлених робіт
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Хореограф Вікторія Куцик керує 
колективом понад двадцять п’ять років 

Софія Рябець — художній керівник, яка займається з «Бетярами» вокалом
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Довічний творчий стипендіат Президента  
заслужений журналіст України Георгій Сербін: 

«Творчість продовжує життя»
Така творча удача, та ще й на-

передодні професійного свя-
та, випадає нечасто. Цього року 
мені поталанило на приємну зу-
стріч із патріархом рівненської та 
української журналістики дові-
чним творчим стипендіатом Пре-
зидента заслуженим журналістом 
України Георгієм Сербіним, якому 
незабаром виповниться 90. А він у 
чудовій творчій формі.

У його скромній квартирі ми го-
ворили про вічне для кожного, хто 
обрав журналістику справою, а 
радше способом життя. Для митця 
вони не залежать від часу, в якому 
йому випало творити.

УК  Георгію Павловичу, на вашому 
робочому столі цілий стос газет, 
які пахнуть свіжою фарбою. Ось 
бачу, всеукраїнська «Сільські ві-
сті», обласна «Вільне слово», місь-
ка «7 днів». Це все передплачуєте?
— Не передплачую, але читаю 
(усміхається), хоч катаракта за-
важає. Їх передплачують для ме-
не мої учні й молодші колеги — 
редактори цих видань Василь 
Сподаренко, Андрій Бабінець, Ва-
силь Герус. Тож не залишаюся по-
за друкованим інформаційним по-
лем, аналізую роботу журналістів. 
І знаєте, що найбільше непокоїть? 
Із газетних сторінок, отже з фоку-
са їхньої уваги, майже зникла про-
ста людина з її клопотами. Є мате-
ріали про керівників, бізнесменів. 
А ось написати про лікаря, вчите-
ля, інженера чи механізатора — це 
вже якось непрестижно. 

Пригадую, як у рівненській об-
ласній газеті «Червоний прапор», 
яку очолив 1978 року, ми в най-
більш читабельному суботньому 
номері неодмінно вміщували на-
рис про доярку, комбайнера, мед-
сестру. І прискіпливо аналізува-
ли на планірках, хто з журналіс-
тів зробив це майстерніше, відзна-
чали їхню роботу. Це був наш ко-
лективний творчий задум, який 
підтримали й засновники. До ре-
чі, колектив тоді був надзвичай-
но професійний: Іван Сподаренко, 
Олександр Федрицький, Григорій 
Дем’янчук. Вагомі імена в україн-
ській журналістиці!

УК  А нам розказують, що тодішні 
журналісти були такими собі про-
пагандистами, що за них «думав 
обком», а вони лише виконували 
замовлення.
— Ми чудово розуміли, де межа 
між журналістикою та пропаган-
дою. І намагалися не переходи-
ти, як тепер кажуть, червону лі-
нію, щоб зберегти себе, своє ім’я у 
професії. До того ж подавали чи-
мало критичних матеріалів. Кри-
тики, звісно, ніхто не любив. Але 
й забороняти критичні матеріали 
не наважувалися, реагували, я б 
сказав, цілком адекватно. Скажу 
більше: ми відчували дієвість пу-
блікацій, через певний час відсте-
жували, що і як змінилося в тій чи 
іншій темі. Якщо ти не кривив ду-
шею, а писав правду, тебе пова-
жали. 

УК  Але спочатку авторитетне ім’я 
треба було створити. Пригадуєте 
свої перші кроки в журналістиці?
— Звісно. 1955 року я, випускник 
журфаку Київського університе-
ту, приїхав за розподілом у Рівне 
в обласну газету «Червоний пра-
пор». Її редактором тоді був фрон-
товий льотчик Михайло Медя-
ник. «О, — каже, — гора з горою 
не зустрічаються, а ми з тобою — 
без проблем. Мабуть, доля». І по-
батьківськи обійняв. 

В університеті я круглим від-
мінником не був, але завжди на 
відмінно проходив практику в га-
зетах. Особливо в «Закарпат-
ській правді», де ще два роки то-
му Михайло Медяник був заступ-
ником редактора й моїм безпосе-
реднім куратором. Отож він од-
разу призначив мене виконува-
чем обов’язків завідувача відділу 
культури та шкіл. До завідування, 
по-перше, треба було дорости про-
фесійно; по-друге, пройти затвер-
дження у засновників, щонаймен-
ше вступити в партію. Цього мені 
не дуже хотілося. Але в такому ра-
зі про жодне професійне зростан-
ня мріяти не доводилося: тут, як 
кажуть, із пісні слова не викинеш.

УК  Перше відрядження, як прави-
ло, пам’ятаєш усе життя, бо це, за 
суттю, перепустка у професію. Чи 
не так?
— Авжеж. У мене це було відря-
дження до Володимирця із завдан-
ням дослідити, як у районі впрова-
джують ініціативу «Кожному селу 
— клуб». Приїхав я поїздом у Сар-
ни, далі сів на криту брезентом ма-
шину, так звану полуторку, адже 
автобусів на Поліссі тоді ще не бу-
ло. Полуторка дорогою зламалася. 
Доки подолав ще шість кілометрів 
пішки, застала ніч. А так званий 
готель (звичайна хатина) у Воло-
димирці переповнений. Іду в рай-
виконком, стукаю щосили. «Хто 
там?» — чую голос чергового. На-
зиваюся. Але дверей мені так і не 
відчинили. Пішов  на ледь поміт-
не світло і опинився поблизу від-
ділка міліції. Відрекомендувався 
молодому лейтенантові, а він і ка-
же: «Заночуєте в нас. Там іще пі-
дозрюваний буде, але не хвилюй-
теся, він у кайданках». 

Передрімав я годину-другу, а 
вже о восьмій ранку був у голови 
райвиконкому. Він зустрів прияз-

но, разом поїхали по селах, де то-
ді активно зводили дерев’яні клу-
би: цегли й цементу не вистачало, а 
деревини було вдосталь. Я так і на-
звав матеріал:  «Дзвенять сокири». 
І володимирчани, пригадую, дяку-
вали за нього Михайлові Медяни-
ку. Із часом шліфувалося перо, на-
бував досвіду, з’являлися нові зна-
йомі у творчому середовищі.

УК  Ви очолювали обласне літера-
турне об’єднання та обласну орга-
нізацію НСЖУ.
— 15 років — обласну органі-
зацію спілки журналістів, 20 
— літоб’єднання.  І чимало мо-
їх нинішніх друзів та соратників 
починали в них. Спочатку це бу-
ли річні курси молодих журналіс-
тів при редакції обласної молодіж-
ної газети «Зміна», яку я теж мав 
честь очолювати.  Саме там позна-
йомився з молодим викладачем 
педінституту Богданом Столярчу-
ком, який згодом став нашим по-
заштатним автором. Нині він про-
фесор Рівненського державного 
гуманітарного університету, пись-
менник-краєзнавець, композитор 
і поет, заслужений діяч мистецтв 
України. Але такий самий щирий, 
як і в юності. 2020 року я видав про 
нього книжку «Рушій мистець-
ких джерел з Погориння». Писати 
її було легко, і здоров’я на ті міся-
ці наче додалося. Мабуть, має зна-
чення енергетика людини, про яку 
пишеш. 

УК  Ви поставили на крило не од-
не покоління журналістів. Що по-
трібно, аби не лише стати жур-
налістом, а й залишитися вірним 
своєму вибору?
— Великого секрету не відкрию: 
потрібен талант, без якого люди-
на мучиться у професії. Але його 
треба множити на працю, бо що-
разу починаєш із чистого аркуша. 

І тут із колишньої слави кожуха 
не пошиєш. Саме тому вступити на 
факультет журналістики до Киє-
ва чи Львова було непросто. Крім 
творчого доробку, брали до уваги 
життєвий досвід абітурієнта, тому 
перевагу надавали хлопцям, які 
відслужили в армії, попрацювали 
на виробництві. І це, вважаю, було 
логічно і правильно. 

Нині часто буває так: таланту 
немає, працювати над собою не ду-
же хочеться. Навіщо, коли є інтер-
нет?  Ось і підміняють знання по-
верховою інформацією. Друзі, так 
не буває! Треба читати, тоді бу-
дуть і образність, і гарне мовлення, 
і вправна стилістика. Сам із дитин-
ства читав, і то запоєм удень і вно-
чі, коли всі сплять. Насолода! 

УК  Ви активно створюєте й вида-
єте книжки. Беру в руки ваш ру-
копис і згадую, як казав мій на-
ставник світлої пам’яті професор 
Володимир Здоровега із Франко-
вого університету, що журналіст 
має отримувати задоволення вже 
від самого процесу писання.
— І це правда. Пишу на папе-
рі, креслю, правлю, ловлю, так 
би мовити, думку. Оце і є процес 
творчості. Недаремно фізіологи 
кажуть, що влучне слово — на 
кінчиках пальців. А тоді донька 
й онука це технічно оформлю-
ють. Вони кандидати філологіч-
них наук, редактори й упоряд-
ники моїх книжок. А виходять 
вони здебільшого у видавництві 
«Волинські обереги», у нас плід-
на співпраця. За останні п’ять 
років я написав і видав більше 
книжок, ніж за 50 попередніх. 
Ніби намагаюся наздогнати час 
і втілити всі свої задуми. Встаю, 
застеляю постіль, готую сніда-
нок — і за працю. Скажу так: 
якби не писав, не працював зі 
словом, тобто не займався улю-

бленою справою, мене вже не бу-
ло б на цьому світі.  Ось вам і весь 
секрет.

Я встаю на зорі, 
як і всі трударі,

День новий мою працю вітає.
Думка водить пером, 

і рядок за рядком
На папір борозною лягає. 
Щойно зримував.

УК  Дякую за риму. Але ж створи-
ти книжку — пів справи, а видати 
її в цей непростий час — завдання.
— Тут залучаємо різні джере-
ла. Десь допомагають меценати, 
щось видаю за творчу стипендію 
Президента: рік не беру її, тож є 
певна сума коштів, яка швидко 
трансформується у книжку. Так, 
це далеко не ті наклади, що були 
колись. 1970 року моє перше в по-
воєнні роки історико-краєзнавче 
видання «Рівненщина» вийшло у 
львівському видавництві «Каме-
няр» 50-тисячним накладом. Ни-
ні 500 примірників — то вже до-
брий. 

Інтернет ніколи не замінить 
спілкування із книжкою. До речі, 
не продав жодної, лише дарую. 
Хоч, пригадую, сусідка якось ка-
зала дружині: «Напевно, ваш чо-
ловік дуже багатий, адже він ви-
дає книжку за книжкою». «Та він 
робить це власним коштом», — 
усміхнулась у відповідь Анна, з 
якою ми пройшли довгий життє-
вий шлях. Вона вже пішла у за-
світи. А я завдяки підтримці ді-
тей та онуків, друзів і соратни-
ків по творчості, а ще — моєму сі-
мейному лікареві Ніні Білик, яка 
приходила до мене під час панде-
мії, й постійним мукам творчос-
ті живу й працюю. Дуже хочу, як 
писала Ліна Костенко, набутися 
на цій землі разом зі своїми. Усві-
домлюю, як це важливо.

УК  Георгію Павловичу, я щойно 
із презентації в обласній науко-
вій бібліотеці вашої з Валерієм 
Войтовичем книжки «Незгасна 
Тарасова свіча», приуроченої до 
175-річчя перебування Тараса 
Шевченка на Волині, на території 
нинішньої Рівненщини.
— Я давно дослідив шлях Кобза-
ря, що восени 1846 року проліг че-
рез Рівненщину. Сам Шевченко 
в повісті «Варнак» так і писав: «З 
Кременця пішов я через село Вер-
ба в Дубно, а з Дубна на Острог, 
Корець і Новоград-Волинський». 
Скрізь цікавився нашою історією, 
малював, спілкувався з прости-
ми людьми. Селяни розповідають 
про це з покоління в покоління — 
ось так і живе народна пам’ять 
разом із «Кобзарем», який у най-
тяжчі для українців часи був на 
покуті в кожній хаті. Лише на Рів-
ненщині три десятки пам’ятників 
Тарасові Шевченку, який був до-
роговказом для людей у боротьбі 
за Україну. 

Книжка побачила світ завдяки 
рівненським журналістам і мит-
цям, які пожертвували на видан-
ня власні кошти. Так не лише зро-
били подарунок нам, її авторам, а й 
свій безцінний внесок у літератур-
ну Шевченкіану нашого краю.

УК  Сердечно вітаю вас із профе-
сійним святом — Днем журна-
ліста. Зичу життєвого і творчого 
славноліття й за прикладом ко-
лег дарую передплату на «Уря-
довий кур’єр». Читайте й аналі-
зуйте.  

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»
Георгій СЕРБІН. Народив-

ся 27 жовтня 1931 року на Хар-
ківщині. З 1944-го живе на Рів-
ненщині. 1955 року закінчив 
факультет журналістики Київ-
ського університету імені Тара-
са Шевченка. Багаторічний го-
ловний редактор обласних га-
зет «Зміна» і «Червоний пра-
пор», науково-літературно-
го журналу «Нова педагогічна 
думка». 

Заслужений журналіст Укра-
їни, довічний творчий стипенді-
ат Президента України. Автор 
понад трьох десятків публіцис-
тичних, краєзнавчих, прозових 
та поетичних видань, що й нині 
виходять з-під його пера.    

Президентську стипендію журналіст Георгій Сербін витрачає на видання книжок
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ДОКУМЕНТИ   
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів України щодо 

сертифікації оператора системи передачі
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 

18—22, ст. 144):
1) частину шосту статті 136 викласти в такій редакції:
«6. Уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної власності, що викорис-

товуються у процесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання при-
родного газу, а також суб’єкт управління системи передачі електричної енергії не мо-
жуть відмовити у фінансуванні відповідно оператором системи передачі або операто-
ром газотранспортної системи, або іншою заінтересованою особою інвестицій, пого-
джених з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг. При погодженні таких інвестицій Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керуєть-
ся, зокрема, необхідністю забезпечення безпеки постачання природного газу, переда-
чі електричної енергії, операційної безпеки Об’єднаної енергетичної системи України»;

2) частину восьму статті 141 викласти в такій редакції:
«8. Об’єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження ді-

яльності з передачі електричної енергії і транспортування та/або зберігання природно-
го газу, на підставі рішення суб’єкта управління та відповідного договору закріплюють-
ся на праві господарського відання за суб’єктами господарювання, у статутному капіта-
лі яких 100 відсотків корпоративних прав належать державі, чи суб’єктом господарю-
вання, у статутному капіталі якого 100 відсотків корпоративних прав належать державі, 
або виключно з метою відокремлення діяльності з транспортування природного газу за 
суб’єктом господарювання, у статутному капіталі якого 100 відсотків належать зазначе-
ним у цій частині суб’єктам».

2. Абзац дванадцятий частини першої статті 4 Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 
456 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«Суб’єктом управління об’єктами державної власності, що використовуються у про-
цесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання природного газу, пе-
редачі електричної енергії може бути лише уповноважене Кабінетом Міністрів України 
міністерство. Умови управління об’єктами державної власності визначаються у відповід-
ному договорі згідно із законом. Інші суб’єкти управління об’єктами державної власнос-
ті не можуть мати повноважень щодо об’єктів державної власності, переданих на таких 
умовах, якщо такі повноваження суперечать встановленим законом вимогам про відо-
кремлення та незалежність».

3. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2014 р., № 13, ст. 222; 2020 р., № 2, ст. 6):

1) абзац другий частини шостої статті 21 викласти в такій редакції:
«Зазначені повноваження Кабінету Міністрів України не поширюються на рішення мі-

ністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що видаються ними у проце-
сі здійснення повноважень з управління корпоративними правами, що належать держа-
ві у статутних капіталах суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на про-
вадження діяльності з транспортування природного газу, передачі електричної енергії, 
а також юридичних осіб, що володіють корпоративними правами в таких суб’єктах гос-
подарювання»;

2) абзац четвертий частини третьої статті 44 викласти в такій редакції:
«правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання 

на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування 
природного газу або передачі електричної енергії, таких суб’єктів господарювання або 
господарських організацій».

4. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2017 р., № 27—28, ст. 312 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:
доповнити пунктами 31, 161, 201, 361, 951, 961 і 962 такого змісту:
«31) аукціонний офіс — оператор системи передачі або інша юридична особа, ви-

значена відповідно до цього Закону, що забезпечує розподіл пропускної спроможнос-
ті міждержавних перетинів»;

«161) гарантованість — гарантія того, що надане фізичне право на використання 
міждержавного перетину залишиться доступним для використання і що відшкодування 
буде виплачено відповідно до порядку розподілу пропускної спроможності міждержав-
них перетинів, якщо таке право буде зменшено»;

«201) договір про участь у розподілі пропускної спроможності — договір, який врегу-
льовує відносини в процесі набуття, використання, продажу, оплати та припинення фі-
зичного права на використання міждержавного перетину»;

«361) зменшення фізичного права на передачу — зменшення обсягу набутого фізич-
ного права на передачу у разі перевантаження такого міждержавного перетину, дії об-
ставин непереборної сили або через неможливість забезпечення дотримання стандар-
тів операційної безпеки»;

«951) система накопичення енергії — електроустановка, що включає обладнання для 
зберігання енергії, інженерні споруди, обладнання для перетворення енергії та пов’язане 
з ними допоміжне обладнання, яка приєднана до системи передачі або системи розпо-
ділу електричної енергії або мереж електростанції, або мереж споживача з метою відбо-
ру електричної енергії, накопичення, перетворення та зберігання енергії, а також подаль-
шого відпуску електричної енергії в систему передачі або розподілу електричної енергії 
або в мережі електростанції, або в мережі споживача»;

«961) третя держава — держава, що не є членом (стороною) Європейського Союзу 
чи Енергетичного Співтовариства;

962) зареєстрований учасник — суб’єкт господарювання, в тому числі нерезидент, 
який відповідає вимогам, визначеним порядком розподілу пропускної спроможності 
міждержавних перетинів, та уклав договір про участь у розподілі пропускної спромож-
ності з аукціонним офісом»;

пункти 23, 48, 53, 57, 69, 97 викласти в такій редакції:
«23) фізичне право на передачу — набуте право на використання пропускної спро-

можності міждержавних перетинів між двома енергетичними системами суміжних дер-
жав (торговими зонами) у визначеному напрямку та протягом визначеного періоду ча-
су»;

«48) неявний аукціон — механізм міждержавної купівлі-продажу електричної енер-
гії, що передбачає одночасний розподіл фізичного права на передачу і купівлю-продаж 
електричної енергії та визначення відповідної сукупної ціни»;

«53) перевантаження — ситуація, за якої міждержавний перетин через недостатність 
його пропускної спроможності та/або система передачі електроенергії не може прийня-
ти всі фізичні потоки електричної енергії»;

«57) операційна безпека — спроможність електричних станцій, системи передачі та 
системи розподілу функціонувати в нормальному режимі або якнайшвидше повертати-
ся до нормального режиму роботи, що характеризується гранично допустимими показ-
никами температури, рівнів напруги, струмів короткого замикання, частоти і стійкості»;

«69) поточний рахунок із спеціальним режимом використання — рахунок, відкритий 
в уповноваженому банку і призначений для забезпечення проведення розрахунків від-
повідно до цього Закону»;

«97) явний аукціон — механізм розподілу пропускної спроможності, за яким набу-
вається фізичне право на передачу та визначається ціна за таке право, крім купівлі-про-
дажу електричної енергії»;

2) пункт 13 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
«13) про участь у розподілі пропускної спроможності»;
3) пункт 7 частини четвертої статті 5 виключити;
4) у статті 6:
у частині другій:
пункт 4 викласти в такій редакції: 
«4) усунення перешкод та обмежень для торгівлі електричною енергією між учасни-

ками ринків держав — сторін Енергетичного Співтовариства»;
доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) моніторинг технічної співпраці між оператором системи передачі та оператора-

ми систем передачі третіх країн»;
у частині третій:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) затвердження правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньо-

добового ринку, кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, кодексу комер-
ційного обліку, правил роздрібного ринку, порядку розподілу пропускної спроможнос-
ті міждержавних перетинів, який включає в тому числі положення щодо особливостей 
розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів з третіми державами, ін-
ших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціону-
вання ринку електричної енергії»;

абзац п’ятий пункту 10 викласти в такій редакції:
«системних обмежень, впровадження правил управління перевантаженнями та дій 

оператора системи передачі щодо управління перевантаженнями»;
доповнити пунктом 111 такого змісту:
«111) у разі обрання моделі відокремлення ISO Регулятор:
здійснює нагляд за дотриманням власником системи передачі та оператором систе-

ми передачі обов’язків, установлених цим Законом, в установленому законодавством 
порядку проводить перевірки та накладає штрафи за їх недотримання на власника сис-
теми передачі або оператора системи передачі;

здійснює моніторинг відносин між власником системи передачі та оператором сис-
теми передачі з метою забезпечення дотримання ними своїх обов’язків, а також затвер-

джує договори і вирішує спори між власником системи передачі і оператором системи 
передачі за запитом щонайменше одного із цих суб’єктів;

забезпечує, щоб рівень тарифу на послуги з передачі електричної енергії та інших 
платежів, пов’язаних з доступом або приєднанням до системи передачі, для такого опе-
ратора враховував винагороду власнику системи передачі за право користування систе-
мою передачі, у тому числі складовими системи передачі, які були реконструйовані або 
поліпшені за рахунок власника системи передачі, за умови, що такі роботи здійснені в 
економічно обґрунтований спосіб;

встановлює тарифи на послуги з передачі електричної енергії, диспетчерського (опе-
ративно-технологічного) управління та інші платежі, пов’язані з доступом або приєднан-
ням до системи передачі, з урахуванням забезпечення покриття витрат на погоджені Ре-
гулятором інвестиції та узгодженої норми прибутку»;

у пункті 7 частини четвертої слова «правил управління обмеженнями та» виключити;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Регулятор здійснює повноваження, визначені цією статтею, також щодо суб’єкта 

управління об’єктами державної власності, що використовуються у процесі проваджен-
ня діяльності з передачі електричної енергії»;

5) у частині четвертій статті 9:
у пункті 4 слова «висновку щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку сис-

теми передачі та систем розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм опе-
ратора системи передачі та операторів систем розподілу, а також» виключити;

доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41) надання Регулятору висновку щодо пріоритетності технічних рішень для розви-

тку систем розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм операторів сис-
тем розподілу»;

6) пункт 7 частини другої статті 20 викласти в такій редакції: 
«7) принципи управління перевантаженнями»;
7) частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
«3. Оператором системи передачі може бути виключно власник системи передачі або 

суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого 
належать державі чи суб’єкту господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у ста-
тутному капіталі якого належать державі, якому на підставі рішення суб’єкта управління 
та відповідної угоди передано на праві господарського відання об’єкти державної влас-
ності, що використовуються для провадження діяльності з передачі електричної енергії, 
крім випадку, визначеного частиною першою статті 361 цього Закону»;

8) у статті 33:
у частині першій:
у пункті 12 слово «обмежень» замінити словом «перевантажень»;
у пункті 15 слово «проводить» замінити словом «забезпечує»;
у пункті 17 слова «правила управління обмеженнями» виключити;
пункт 11 частини третьої викласти в такій редакції:
«11) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання для здійснення розрахунків відповідно до цього Закону»;
9) доповнити статтями 361—364 такого змісту:
«Стаття 361.  Особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи 

передачі (модель відокремлення ISO)
1. Вимога частини третьої статті 32 цього Закону не застосовується, якщо власник 

системи передачі визначив суб’єкта господарювання, який має право подати запит на 
сертифікацію.

2. Сертифікація оператора системи передачі (модель відокремлення ISO) на умовах, 
визначених цим Законом, здійснюється Регулятором згідно з процедурою, передбаче-
ною статтями 34 і 36 цього Закону.

3. У разі обрання моделі відокремлення ISO оператор системи передачі (модель від-
окремлення ISO) зобов’язаний:

1) відповідати вимогам, встановленим статтею 32 цього Закону;
2) мати у своєму розпорядженні фінансові, технічні, матеріальні та людські ресурси, 

необхідні для виконання покладених на нього статтею 33 цього Закону функцій, зокре-
ма взаємодії з операторами систем передачі суміжних держав;

3) здійснювати розробку та подання на схвалення/затвердження Регулятору плану 
розвитку системи передачі на наступні 10 років, звіту з оцінки достатності генеруючих 
потужностей відповідно до вимог цього Закону.

4. У разі обрання моделі відокремлення ISO власник системи передачі зобов’язаний 
відповідати вимогам, встановленим частиною другою статті 363 цього Закону.

Під час процедури сертифікації власник системи передачі надає Регулятору проекти 
всіх договорів із суб’єктом господарювання, що подав запит на сертифікацію, та з будь-
якими іншими відповідними особами.

Стаття 362.  Обов’язки оператора системи передачі та власника системи передачі від-
повідно до моделі відокремлення ISO

1. У разі обрання моделі відокремлення ISO до функцій оператора системи переда-
чі належать:

1) надання доступу та управління доступом до системи передачі, включаючи отри-
мання плати за послуги з передачі електричної енергії, а також інших платежів за доступ 
або приєднання до системи передачі, плати за перевантаження системи передачі, плате-
жів за механізмом компенсації системних операторів внутрішніх передач електроенергії;

2) експлуатація, підтримання у належному стані і розвиток системи передачі, а також 
забезпечення довгострокової здатності системи передачі задовольняти обґрунтований 
попит шляхом інвестиційного планування відповідно до статті 37 цього Закону. У про-
цесі розвитку системи передачі незалежний оператор системи передачі є відповідаль-
ним за планування (включаючи отримання необхідних документів дозвільного характе-
ру), будівництво і введення в експлуатацію нових об’єктів інфраструктури системи пере-
дачі або їх складових. З цією метою до незалежного оператора системи передачі засто-
совуються положення статей 31 і 33 цього Закону;

3) розробка та подання на схвалення/затвердження Регулятору плану розвитку сис-
теми передачі на наступні 10 років, звіту з оцінки достатності генеруючих потужностей 
відповідно до вимог цього Закону.

2. Власник системи передачі, де призначено незалежного оператора системи пере-
дачі, зобов’язаний:

1) забезпечувати необхідну співпрацю і підтримку незалежному оператору системи 
передачі для виконання його функцій, включно з усією необхідною інформацією;

2) фінансувати інвестиції, передбачені планом розвитку системи передачі на наступ-
ні 10 років та затверджені Регулятором, або надавати згоду на фінансування такої ін-
вестиції будь-якою зацікавленою стороною, у тому числі незалежним оператором сис-
теми передачі;

3) забезпечувати виконання фінансових зобов’язань оператором системи передачі, 
пов’язаних з активами мережі, крім зобов’язань, пов’язаних з функціями незалежного 
оператора системи передачі;

4) надавати гарантії для сприяння фінансування розвитку системи передачі, крім ін-
вестицій, коли відповідно до пункту 2 цієї частини власник надав згоду на її фінансуван-
ня за рахунок кредитних коштів або коштів, отриманих з інших джерел, не забороне-
них законодавством.

3. Регулятор здійснює моніторинг виконання вимог про відокремлення і незалеж-
ність оператора системи передачі та власника системи передачі.

Стаття 363. Незалежність власника системи передачі
1. У разі відокремлення оператора системи передачі за моделлю відокремлення ISO 

власник системи передачі не повинен мати права здійснювати управління (включаючи 
управління корпоративними правами) або безпосередній контроль за суб’єктами гос-
подарювання, що здійснюють діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання 
електричної енергії (природного газу) та/або трейдерську діяльність.

2. З метою забезпечення незалежності власника системи передачі відповідно до час-
тини першої цієї статті:

1) керівник та заступники керівника власника системи передачі, особи, що здійсню-
ють функції управління від імені власника системи передачі, не можуть брати участі в ді-
яльності органів (у тому числі здійснювати повноваження одноосібного органу) суб’єкта 
господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або поста-
чання електричної енергії (природного газу) та належить до сфери управління власника 
системи передачі або в якому йому належать корпоративні права;

2) власник системи передачі зобов’язаний розробити і запровадити програму відпо-
відності, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяль-
ність оператора системи передачі та забезпечення моніторингу виконання таких захо-
дів. Програма відповідності має визначати функціональні обов’язки працівників власни-
ка системи передачі для досягнення цих цілей. Річний звіт, у якому викладаються вжиті 
заходи, має бути представлений Регулятору уповноваженою особою з питань відповід-
ності і опублікований на веб-сайті Регулятора.

Стаття 364.  Програма відповідності та уповноважена особа з питань відповідності 
оператора системи передачі

1. Оператор системи передачі має розробити і запровадити програму відповіднос-
ті, в якій визначаються заходи для забезпечення унеможливлення дискримінаційних дій 
та забезпечення моніторингу виконання таких заходів. Програма відповідності повинна 
визначати чіткі обов’язки працівників оператора системи передачі для досягнення цих 
цілей та затверджується Регулятором. Моніторинг виконання програми відповідності 
здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи пере-
дачі в порядку, визначеному Регулятором.

2. Уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі призна-
чається:

1) наглядовою радою оператора системи передачі;
2) у разі відсутності наглядової ради — виконавчим органом оператора системи пе-

редачі.
Уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі може бу-

ти фізична особа, яка має вищу освіту (технічну, юридичну або економічну) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, високі професійні та моральні якості, 
досвід роботи у сфері електроенергетики не менше п’яти років, володіє державною мо-
вою, має освітній і професійний рівні, необхідні для виконання своїх обов’язків. Не мо-
же бути уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі фі-

зична особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою Укра-
їни державою-агресором або державою-окупантом.

Особа, яка претендує на посаду уповноваженої особи з питань відповідності операто-
ра системи передачі, протягом останніх трьох років до дня призначення не може обійма-
ти посади у вертикально інтегрованому суб’єкті господарювання та/або суб’єктах гос-
подарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта госпо-
дарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально ін-
тегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, що входять 
до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або власника-
ми контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/
або суб’єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегровано-
го суб’єкта господарювання.

Кандидатура уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи переда-
чі підлягає попередньому погодженню з Регулятором.

Регулятор має право відмовити в погодженні кандидатури уповноваженої особи з 
питань відповідності оператора системи передачі тільки з причин недостатнього рівня її 
незалежності або професійних якостей.

3. Уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі мо-
же бути юридична особа за умови, що в її штаті є працівники, які відповідають вимогам, 
визначеним цією статтею. Не може бути уповноваженою особою з питань відповіднос-
ті оператора системи передачі юридична особа, учасниками (акціонерами, членами) або 
кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни держави, визнаної Верховною 
Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

4. З метою забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань відповідності 
оператора системи передачі така особа не може:

1) під час виконання своїх обов’язків займати посади або мати повноваження, ма-
ти економічний інтерес (отримувати фінансову винагороду тощо) чи ділові відноси-
ни, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб’єктом господарювання, який 
провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії 
(природного газу), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних 
прав такого суб’єкта господарювання, або з будь-яким іншим суб’єктом господарюван-
ня, який провадить господарську діяльність на ринку природного газу або електричної 
енергії, крім передачі електричної енергії;

2) займати посади, мати повноваження, економічний інтерес (отримувати фінансову 
винагороду тощо) чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким 
суб’єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або 
електричної енергії, або будь-якою його частиною (крім оператора системи передачі), 
або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такого суб’єкта 
господарювання протягом трьох років до дня його призначення;

3) після припинення договірних відносин з оператором системи передачі уповнова-
жена особа з питань відповідності не повина займати посади або мати повноваження, 
мати економічний інтерес чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з 
будь-яким суб’єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного 
газу або електричної енергії (крім оператора системи передачі), або з власником (влас-
никами) контрольного пакета корпоративних прав такої організації, або з будь-яким 
суб’єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або 
електричної енергії, не пов’язану з передачею електричної енергії, протягом не менше 
чотирьох років;

4) мати жодного економічного інтересу в діяльності або, безпосередньо або опо-
середковано, отримувати будь-яку фінансову вигоду від будь-якого суб’єкта господа-
рювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії 
(крім оператора системи передачі), або від будь-якого суб’єкта господарювання, який 
провадить діяльність на ринку електричної енергії, не пов’язану з передачею електрич-
ної енергії.

5. Оператор системи передачі повідомляє Регулятору кандидатуру уповноваженої 
особи з питань відповідності та запропоновані умови договору між уповноваженою осо-
бою з питань відповідності та оператором системи передачі, у тому числі умови про по-
чаток, строки та підстави припинення виконання обов’язків уповноваженої особи з пи-
тань відповідності, умови оплати її послуг, матеріальні та інші її права.

6. Протягом трьох тижнів з дня одержання інформації, зазначеної у частині п’ятій ці-
єї статті, Регулятор може висловити свої заперечення проти запропонованої кандидату-
ри або умов договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором 
системи передачі, якщо не виконуються вимоги частини четвертої цієї статті або в разі 
дострокового припинення договірних відносин з уповноваженою особою з питань від-
повідності, якщо існують підстави вважати, що таке дострокове припинення було здій-
снено з порушенням вимог про відокремлення і незалежність оператора системи пере-
дачі, передбачених цим Законом.

Якщо в зазначений строк оператор системи передачі не отримає від Регулятора за-
перечень, вважається, що кандидатура уповноваженої особи з питань відповідності та/
або умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором 
системи передачі погоджено.

7. Уповноважена особа з питань відповідності відповідає за:
1) моніторинг виконання програми відповідності оператора системи передачі;
2) розроблення щорічного звіту, в якому викладаються заходи, вжиті з метою вико-

нання програми відповідності, та надання його Регулятору;
3) звітування перед відповідними органами управління оператора системи передачі 

та надання рекомендацій з виконання програми відповідності та дотримання вимог що-
до незалежності і відокремлення;

4) повідомлення Регулятора про будь-які істотні порушення у зв’язку з виконанням 
програми відповідності.

8. Умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та операто-
ром системи передачі, що регулюють повноваження уповноваженої особи з питань від-
повідності, у тому числі строки виконання нею своїх обов’язків, підлягають затверджен-
ню Регулятором. Ці умови повинні забезпечувати незалежність уповноваженої особи з 
питань відповідності, зокрема надання їй всіх ресурсів, необхідних для виконання нею 
своїх обов’язків.

9. Уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі щоквар-
тально звітує перед Регулятором у письмовій формі та має право регулярно звітувати 
в усній або письмовій формі перед органами оператора системи передачі, зокрема за-
гальними зборами учасників/акціонерів, наглядовими органами, виконавчим органом.

10. Уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі має пра-
во:

1) доступу до приміщень оператора системи передачі без попереднього повідомлення;
2) доступу до даних та інформації оператора системи передачі, необхідних для вико-

нання її завдань виключно з питань виконання програми відповідності;
3) відвідувати всі наради керівництва оператора системи передачі, зокрема з питань 

доступу до системи передачі, її експлуатації, обслуговування та розвитку, умов розпо-
ділу пропускної спроможності та методів управління обмеженнями, купівлі-продажу 
електричної енергії та послуг, необхідних для забезпечення функціонування системи 
передачі, у тому числі щодо допоміжних послуг, балансування та резервів потужності;

4) відвідувати всі засідання органів управління оператора системи передачі, зокре-
ма виконавчого органу, наглядової ради, та загальні збори акціонерів оператора сис-
теми передачі;

5) звертатися до Регулятора із скаргою на дії оператора системи передачі щодо до-
строкового розірвання договору між уповноваженою особою з питань відповідності та 
оператором системи передачі;

6) регулярно надавати виконавчому органу оператора системи передачі інформацію 
щодо виконання програми відповідності.

11. Уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі здійснює 
моніторинг виконання оператором системи передачі положень цього Закону щодо кон-
фіденційності у діяльності оператора системи передачі.

12. За погодженням із Регулятором уповноважена особа з питань відповідності опе-
ратора системи передачі може бути звільнена (припинено дію договору):

1) наглядовою радою оператора системи передачі;
2) у разі відсутності наглядової ради — виконавчим органом оператора системи пе-

редачі.
13. Оператор системи передачі за поданням Регулятора звільняє (припиняє дію до-

говору) уповноважену особу з питань відповідності у разі порушення нею умов догово-
ру між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи переда-
чі та/або вимог цього Закону»;

10) назву, частини першу — дванадцяту статті 38 викласти в такій редакції:
«Стаття 38. Загальні принципи управління перевантаженнями
1. За наявності перевантажень розподіл пропускної спроможності здійснюється за 

принципом першочергового задоволення заявок зареєстрованих учасників, які пропо-
нують найвищу ціну. У разі відсутності перевантажень розподіл пропускної спромож-
ності міждержавних перетинів здійснюється на безоплатній основі.

2. Якщо заплановані комерційні обміни не відповідають безпечному функціонуванню 
об’єднаної енергетичної системи України, оператор системи передачі має врегулювати 
перевантаження відповідно до вимог операційної безпеки у найбільш економічно ефек-
тивний спосіб. Коригуюча передиспетчеризація або зустрічна торгівля застосовується в 
останню чергу, якщо дешевші заходи не можуть бути застосовані.

3. У разі довготривалих, частих перевантажень оператором системи передачі засто-
совуються заздалегідь визначені та узгоджені із операторами системи передачі суміж-
них держав методи (принципи) управління перевантаженнями, включаючи координацію 
розрахунку пропускної спроможності міждержавних перетинів.

4. Управління перевантаженнями має здійснюватися із застосуванням недискримі-
наційних ринкових механізмів, що забезпечують ефективні економічні сигнали учасни-
кам ринку, зареєстрованим учасникам і оператору системи передачі та сприяють між-
державній торгівлі електричною енергією.

5. Оператор системи передачі розробляє, погоджує із відповідним оператором систе-
ми передачі суміжної держави — сторони Енергетичного Співтовариства та подає на за-
твердження Регулятору порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних пе-
ретинів, що може містити спеціальні регіональні умови. Такі умови, що застосовуються 
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у відповідному регіоні або на відповідному перетині, є невід’ємними додатками до по-
рядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

6. Методи управління перевантаженнями мають забезпечити відповідність перетоків 
електричної енергії, що виникають внаслідок розподілу пропускної спроможності, стан-
дартам операційної безпеки.

7. При управлінні перевантаженнями не допускається дискримінація учасників ко-
мерційних обмінів.

8. Оператор системи передачі може відмовити зареєстрованому учаснику у фізично-
му праві на передачу в разі одночасного виникнення таких умов:

1) збільшення перетоків електричної енергії в результаті задоволення заявки зареє-
строваного учасника призведе до порушення операційної безпеки;

2) ціна заявки зареєстрованого учасника в процесі управління перевантаженням є 
нижчою за вартість усіх інших заявок, що будуть задоволені, на ту саму послугу та за 
тих самих умов.

9. Зменшення фізичного права на передачу може застосовуватися оператором сис-
теми передачі як захід забезпечення стандартів операційної безпеки в ситуаціях, коли 
неможлива передиспетчеризація або зустрічна торгівля. Такі зменшення фізичного пра-
ва на передачу повинні мати недискримінаційний характер.

10. Власники фізичного права на передачу отримують від оператора системи пере-
дачі відшкодування за будь-які зменшення фізичного права на передачу відповідно до 
порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, крім зменшень, 
спричинених внаслідок дії обставин непереборної сили.

11. Вся доступна пропускна спроможність міждержавного перетину має бути запропо-
нована для розподілу з урахуванням дотримання стандартів операційної безпеки. Опера-
тор системи передачі визначає доступну пропускну спроможність відповідно до методи-
ки, що затверджується Регулятором після консультацій із Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства та оприлюднюється на офіційному веб-сайті оператора системи передачі.

12. Оператор системи передачі не може здійснювати зменшення пропускної спро-
можності міждержавних перетинів з метою врегулювання перевантажень в ОЕС Укра-
їни, крім випадків порушення операційної безпеки. Оператор системи передачі пови-
нен інформувати зареєстрованих учасників про зменшення пропускної спроможності 
міждержавних перетинів та про причини такого зменшення та здійснити відшкодування 
відповідно до порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів»;

11) частини другу, третю, шосту — восьму і десяту статті 39 викласти в такій редакції:
«2. Механізми управління перевантаженнями застосовуються для короткостроково-

го, середньострокового та довгострокового періодів розподілу пропускної спроможності.
3. Під час розподілу пропускної спроможності не допускається дискримінація зареє-

строваних учасників, які бажають отримати фізичне право на передачу»;
«6. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів здійснюється відпо-

відно до порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетенів.
Пропускна спроможність міждержавних перетинів, що розподілена, є гарантованою.
7. Пропускна спроможність міждержавних перетинів на короткостроковий період, 

що пропонується у процесі розподілу на аукціоні, може визначатися як негарантована, 
про що має бути повідомлено до проведення аукціону.

Власники фізичного права на передачу на довгостроковий або середньостроковий 
період мають право передати або продати іншим зареєстрованим учасникам таке фізич-
не право на передачу, повідомивши про це аукціонний офіс у встановленому порядку. У 
разі відмови у передачі або у продажу фізичного права на передачу аукціонний офіс по-
винен пояснити причини такої відмови відповідним власникам фізичного права на пе-
редачу та Регулятору. Перелік підстав, з яких аукціонний офіс може відмовити у переда-
чі або у продажу фізичного права на передачу, визначається порядком розподілу про-
пускної спроможності міждержавних перетинів.

На фізичне право на передачу на довгостроковий або середньостроковий період по-
ширюється принцип «використовуй або продай», що застосовується з урахуванням ви-
мог порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Перед кожним розподілом фізичного права на передачу аукціонний офіс має опри-
люднити обсяг пропускної спроможності, що розподілятиметься, а також періоди часу, 
протягом яких пропускна спроможність буде скорочена або недоступна.

8. Учасники ринку у встановлені строки подають оператору системи передачі пові-
домлення про використання придбаної ними пропускної спроможності відповідно до 
правил ринку.

Аукціонний офіс розподіляє невикористану пропускну спроможність на аукціонах на 
наступні періоди розподілу відповідно до порядку розподілу пропускної спроможності 
міждержавних перетинів»;

«10. Оператор системи передачі визначає структуру розподілу пропускної спромож-
ності для різних часових періодів, що може включати резервування частки пропускної 
спроможності для розподілу на добу наперед та внутрішньодобового розподілу. Струк-
тура розподілу погоджується:

оператором системи передачі суміжної держави — у разі впровадження спільної 
скоординованої процедури розподілу пропускної спроможності;

Регулятором — у разі відсутності спільної скоординованої процедури розподілу про-
пускної спроможності.

При складанні структури розподілу пропускної спроможності оператор системи пе-
редачі має враховувати:

характеристики ринків;
операційні умови;
рівень узгодженості часток пропускної спроможності та часових періодів, визначе-

них для різних механізмів розподілу пропускної спроможності»;
12) у частині першій статті 40:
абзац перший та пункти 1—3 викласти в такій редакції:
«1. Оператор системи передачі електроенергії має публікувати:
1) вимоги до безпеки, технічної експлуатації та планування режимів роботи міждер-

жавних перетинів. Така інформація має включати методологію розрахунку пропускної 
спроможності міждержавних перетинів та запасу надійності системи передачі відповід-
но до електричних та фізичних показників мережі;

2) дані щодо спроможності мережі, доступу до мережі та використання мережі з ура-
хуванням інформації про наявність перевантажень пропускної спроможності, методи 
управління перевантаженнями та плани щодо їх усунення в майбутньому;

3) дані щодо обсягів міждержавної торгівлі, включаючи експорт та імпорт, на основі 
прогнозних даних. Порядок оприлюднення такої інформації затверджується Регулятором.

Оператор системи передачі повинен оприлюднювати, зокрема:
а) інформацію про довгострокові перспективи розвитку інфраструктури системи пе-

редачі та про вплив такого розвитку на пропускну спроможність міждержавних пере-
тинів — щороку;

б) прогноз доступної пропускної спроможності на ринку електричної енергії на на-
ступний місяць та на наступні 12 місяців з урахуванням всієї відповідної інформації, на-
явної в оператора системи передачі, — щомісяця;

в) прогноз доступної пропускної спроможності на ринку електричної енергії на на-
ступний тиждень з урахуванням усієї відповідної інформації, наявної в оператора систе-
ми передачі, — щотижня;

г) інформацію про доступну пропускну спроможність на добу наперед та упродовж 
доби, що доступна для ринку електричної енергії упродовж кожного розрахункового пе-
ріоду з урахуванням поданих повідомлень на добу наперед та графіків виробництва на 
добу наперед — щодня;

ґ) інформацію про розподілену пропускну спроможність на кожен розрахунковий пе-
ріод на ринку електричної енергії та про відповідні умови використання пропускної спро-
можності з метою визначення обсягів вільної пропускної спроможності;

д) інформацію про розподілену пропускну спроможність після кожного розподілу 
та її ціну;

е) інформацію про всю використану пропускну спроможність для кожного розра-
хункового періоду на ринку електричної енергії — невідкладно після отримання повідо-
млень про її використання;

є) інформацію про узагальнені комерційні та фізичні перетоки електричної енергії 
для кожного розрахункового періоду на ринку електричної енергії, включаючи опис дій 
щодо управління перевантаженнями пропускної спроможності, здійснених оператором 
системи передачі з метою вирішення проблемних питань під час експлуатації мережі та/
або системи, — якомога ближче до реального часу;

ж) інформацію про планові та фактичні відключення;
з) кількісні показники надійності доступної пропускної спроможності;
и) інформацію про позапланові та/або аварійні відключення енергоблоків, встанов-

лена потужність яких перевищує 100 МВт»;
у пункті 7 слово «обмеженнями» замінити словом «перевантаженнями»;
13) у статті 42:
частини першу і другу викласти в такій редакції:
«1. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів може здійснюватися 

скоординовано з відповідним оператором системи передачі суміжної держави із засто-
суванням спільних скоординованих процедур розподілу, у тому числі з можливістю за-
стосування єдиної валюти. У разі якщо комерційні обміни між двома державами (енер-
госистемами) можуть впливати на фізичні перетоки інших держав (енергосистем), ме-
ханізм управління обмеженнями має координуватися з усіма заінтересованими опера-
торами системи передачі.

2. Спільний скоординований механізм управління обмеженнями та процедури роз-
поділу пропускної спроможності мають застосовуватися до міждержавних перетинів із 
державами — сторонами Енергетичного Співтовариства.

Проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності здій-
снюється оператором системи передачі або надається ним оператору системи переда-
чі суміжної держави чи іншій юридичній особі, узгодженій оператором системи переда-
чі та оператором системи передачі суміжної держави»;

у частині третій:
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2) розподіл та повідомлення зареєстрованими учасниками про використання про-

пускної спроможності;
3) процес розрахунку пропускної спроможності»;

доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) будь-які міждержавні коригувальні дії для забезпечення стандартів операцій-

ної безпеки»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) погоджені умови договорів для розподілу пропускної спроможності»;
14) у статті 43:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. У разі якщо доходи не можуть бути ефективно використані для цілей, визначених 

частиною першою цієї статті, частина цих коштів, що належить оператору системи пере-
дачі, може враховуватися Регулятором під час затвердження тарифу на передачу елек-
тричної енергії та/чи його зміни. Про таке врахування Регулятор інформує Секретаріат 
Енергетичного Співтовариства.

Решта коштів, що надійшли до оператора системи передачі від розподілу пропускної 
спроможності міждержавного перетину, перераховуються на окремий рахунок операто-
ра системи передачі з метою ефективного використання для цілей, визначених части-
ною першою цієї статті»;

доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
«6. Податкові зобов’язання, що виникають внаслідок отримання доходів від розпо-

ділу пропускної спроможності міждержавного перетину, сплачуються за рахунок таких 
доходів.

7. Частина чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів відповідно до 
статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», зменшуєть-
ся на суму доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину»;

15) пункт 6 частини другої статті 66 викласти в такій редакції:
«6) виробники електричної енергії — державні підприємства, а також господарські 

товариства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, 
господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток, 
паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і воло-
діє в них контрольним пакетом акцій, дочірні підприємства, представництва та філії та-
ких підприємств і товариств, комунальні унітарні підприємства, юридичні особи, у ста-
тутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток) належить комунальному під-
приємству або територіальній громаді, а також дочірні підприємства таких підприємств 
або юридичних осіб здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми догово-
рами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом 
Міністрів України»;

16) в абзаці першому частини п’ятої статті 68 слово «обмежень» замінити словом 
«перевантажень»;

17) частину четверту статті 75 викласти в такій редакції:
«4. Постачальники послуг з балансування та сторони, відповідальні за баланс, в яких 

виникли зобов’язання перед оператором системи передачі в результаті діяльності на ба-
лансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточні рахунки із 
спеціальним режимом використання оператора системи передачі в уповноважених банках.

Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оператора систе-
ми передачі перераховуються відповідно до правил ринку на:

1) поточні рахунки постачальників послуг з балансування та сторін, відповідальних за 
баланс, крім електропостачальників;

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників;
3) поточний рахунок оператора системи передачі.
З метою здійснення розрахунків з постачальниками послуг з балансування під час 

врегулювання системних обмежень оператор системи передачі може вносити на свій 
поточний рахунок із спеціальним режимом використання кошти з власного поточно-
го рахунка»;

18) частину четверту статті 77 доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) до 10 відсотків від річного доходу (виручки) власника системи передачі — на 

власника системи передачі за порушення вимог про відокремлення і незалежність опе-
ратора системи передачі, передбачених цим Законом»;

19) у розділі XVII «Прикінцеві та перехідні положення»:
у пункті 1:
абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
«Тимчасово, до 31 грудня 2021 року, Регулятор має повноваження обмежувати до-

ступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 
2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторо-
нами Енергетичного Співтовариства»;

в абзаці двадцять шостому слова і цифри «на 2020 рік» замінити словами і цифра-
ми «на 2020 та 2021 роки»;

в абзаці четвертому пункту 13 слова «упродовж трьох років» замінити словами 
«упродовж чотирьох років»;

у пункті 16:
в абзаці шостому слова і цифри «до 31 грудня 2021 року» замінити словами і циф-

рами «до 31 грудня 2022 року»;
в абзаці сьомому слова і цифри «до 1 липня 2021 року» замінити словами і цифра-

ми «до 1 липня 2022 року»;
в абзаці третьому пункту 17 слова «правила управління обмеженнями та» виключити;
в абзаці другому пункту 20 слова «правил управління обмеженнями та» виключити.
5. У Законі України «Про валюту і валютні операції» (Відомості Верховної Ради Укра-

їни, 2018 р., № 30, ст. 239):
1) частину першу статті 12 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«Обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті не застосовується до 

надходжень, що надійшли за договорами про участь у розподілі пропускної спромож-
ності до моменту повного виконання оператором системи передачі зобов’язань у час-
тині розрахунків за кожним із договорів про розподіл пропускної спроможності та кож-
ним із відповідних договорів про спільний розподіл пропускної спроможності, а також 
до надходжень у вигляді грошового забезпечення (кредитних лімітів) з метою участі в 
аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів»;

2) частину першу статті 13 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів не засто-
совуються щодо розрахунків, пов’язаних з договорами про участь у розподілі пропус-
кної спроможності, а також щодо грошового забезпечення (кредитних лімітів) з метою 
участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
6. Пункт 1 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про захо-

ди, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку елек-
тричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407) викласти в 
такій редакції:

«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 5 і 6, які наби-
рають чинності з 1 січня 2024 року».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про 

стан виконання цього Закону.
3. Національному банку України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим 

Законом передбачити:
для нерезидентів — можливість відкриття валютних рахунків умовного зберігання 

(ескроу) для участі в аукціонах та для розрахунків щодо доступу до пропускної спро-
можності міждержавних електричних мереж України;

для оператора системи передачі — вимогу обов’язкового продажу частини інозем-
ної валюти, що надходить від нерезидентів на поточні рахунки як розрахунки за доступ 
до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, з відтерміну-
ванням — до моменту повного виконання оператором системи передачі зобов’язань у 
частині розрахунків з такими нерезидентами за кожним із договорів про розподіл про-
пускної спроможності та кожним із відповідних договорів про спільний розподіл про-
пускної спроможності.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
15 квітня 2021 року 
№ 1396-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо 
вдосконалення окремих положень у зв’язку 

із здійсненням спеціального досудового 
розслідування

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ра-

ди України, 2013 р., №№ 9—13, ст. 88) такі зміни: 
1. В абзаці шостому частини першої статті 34 слова «проведення антитерористичної 

операції» замінити словами «проведення антитерористичної операції чи здійснення захо-
дів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».

2. Статтю 135 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«8. Повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що та-

ка особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території дер-
жави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої 
неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою 

— сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чи-
ном повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-
сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (за-
хисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам)». 

У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дев’ятою.
3. Частину п’яту статті 139 викласти в такій редакції:
«5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-

ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 
обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або пе-
ребуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального до-
судового розслідування чи спеціального судового провадження».

4. Частину четверту статті 183 доповнити абзацом сьомим такого змісту: 
«При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрю-

ваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, 
та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визна-
ної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається».

5. Перше речення частини шостої статті 193 викласти в такій редакції: 
«6. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у ви-

гляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності під-
озрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, пе-
редбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що 
підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій терито-
рії України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, 
та/або оголошений у міжнародний розшук». 

6. Частину четверту статті 196 доповнити словами і цифрами «крім випадків, передба-
чених частиною четвертою статті 197 цього Кодексу». 

7. Статтю 197 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного за-

ходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі 
частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається».

8. Частину першу статті 281 викласти в такій редакції:
«1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідо-

ме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межа-
ми України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умо-
ви його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук 
такого підозрюваного. 

До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов’язаний вжити захо-
дів щодо встановлення його місцезнаходження».

9. Частину другу статті 2971 викласти в такій редакції: 
«2. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого суд-

ді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 1102, 
111, 112, 113, 114, 1141, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою 
статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 1461, 147, частинами другою 
— п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим ста-
новищем), статтями 209, 255—258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364, 3641, 365, 3652, 
368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 379, 400, 408, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім не-
повнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупова-
ній території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений 
у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допуска-
ється, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слід-
ства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної від-
повідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кри-
мінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріа-
лів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судо-
вого розгляду».

10. Пункт 4 частини другої статті 2972 викласти в такій редакції: 
«4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупова-

ній території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-
агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук».

11. У статті 2974: 
1) частину першу викласти в такій редакції: 
«1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний перехо-
вується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення 
від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук»;

2) в абзаці третьому частини третьої слова «з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук» замінити сло-
вами «на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності та/або оголошений у міжнародний розшук»;

3) частину шосту доповнити словами «і публікуються в засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора».

12. Частину першу статті 2975 викласти в такій редакції: 
«1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудово-

го розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи пере-
бування та обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З 
моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокуро-
ра підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом». 

13. В абзаці першому частини другої статті 314 слова «прокурора, обвинуваченого» 
замінити словами «обвинуваченого (крім випадків, коли здійснювалося спеціальне досу-
дове розслідування), прокурора».

14. У статті 323:
1) у частині третій: 
абзац перший викласти в такій редакції: 
«3. Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у час-

тині другій статті 2971 цього Кодексу, може здійснюватися за відсутності обвинувачено-
го (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на 
тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та/або оголошений в міжнародний розшук»;

в абзаці п’ятому: 
друге речення доповнити словами «та на офіційному веб-сайті суду»; 
третє речення після слів «загальнодержавної сфери розповсюдження» доповнити 

словами «та на офіційному веб-сайті суду»;
2) частину четверту викласти в такій редакції: 
«4. Якщо після постановлення ухвали про спеціальне судове провадження обвинува-

чений з’явився або був доставлений до суду, судовий розгляд продовжується з момен-
ту постановлення такої ухвали згідно із загальними правилами, передбаченими цим Ко-
дексом. 

За клопотанням сторони захисту суд продовжує судовий розгляд з моменту з’явлення 
обвинуваченого в судовому засіданні та повторно досліджує окремі докази, які досліджу-
валися за відсутності обвинуваченого (якщо про таке дослідження доказів просить сто-
рона захисту)».

15. Назву та текст розділу IX1 після слів «антитерористичної операції» доповнити сло-
вами «чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях». 

16. У пункті 201 розділу XI «Перехідні положення»:
1) абзац восьмий викласти в такій редакції: 
«Кримінальні провадження (справи), у яких до дня початку діяльності Державного 

бюро розслідувань одержано відповідну ухвалу слідчого судді на здійснення спеціально-
го досудового розслідування та/або направлено до суду обвинувальний акт, та/або роз-
почато та триває підготовче судове провадження, судовий розгляд, ухвалення та прого-
лошення судового рішення чи його оскарження, розслідуються, надсилаються до суду та 
розглядаються судами першої, апеляційної, касаційної інстанцій із застосуванням тимча-
сових особливостей спеціального досудового розслідування та судового провадження, 
передбачених цим пунктом»;

2) доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«Спеціальні досудові розслідування та спеціальні судові провадження, розпочаті до 

дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесу-
ального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійснен-
ням спеціального досудового розслідування», продовжуються з урахуванням змін, пе-
редбачених цим законом».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора привести свої нормативно-правові 

акти у відповідність із цим Законом. 
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
27 квітня 2021 року 
№ 1422-IX



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до додатків № 3 та № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (із змінами, внесеними Законом України від 29 січня 2021 року № 1158-IX) відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити в установленому порядку передачу будівлі по вул. Хрещатик, 24 у м. Києві до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
15 квітня 2021 року 
№ 1393-IX

Додаток № 1 
до Закону України «Про внесення змін  

до додатків № 3 та № 4 до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»  
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік»

(тис. грн)

Код програмної  
класифікації видатків 

та кредитування  
державного бюджету

Код функціональної 
класифікації  

видатків  
та кредитування  

бюджету

Найменування згідно з відомчою  
і програмною класифікаціями видатків 
та кредитування державного бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом:Всього видатки  
споживання

з них:
видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання

з них:
видатки  
розвиткуоплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні  
послуги  

та енергоносії
Всього: 1 183 857 335,7 1 082 553 811,2 205 455 462,3 8 352 724,2 99 803 524,5 136 295 287,5 59 317 879,0 7 635 242,6 2 568 515,5 76 977 408,5 1 320 152 623,2

1200000 Міністерство розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства України

6 476 001,5 5 800 174,4 3 923 642,5 70 337,2 675 827,1 2 985 360,4 1 875 079,5 817 455,0 93 886,1 1 110 280,9 9 461 361,9

1201000 Апарат Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

659 807,6 603 328,7 390 984,2 9 755,1 56 478,9 206 638,0 206 538,0 100,0 866 445,6

1201010 0132 Керівництво та управління у сфері роз-
витку економіки, торгівлі та сільського 
господарства 

530 695,9 521 495,9 386 023,2 9 634,9 9 200,0 400,0 300,0 100,0 531 095,9

1201030 0411 Забезпечення двостороннього співро-
бітництва України з іноземними держа-
вами та міжнародними організаціями, 
інформаційне та організаційне забез-
печення участі України у міжнародних 
форумах, конференціях, виставках

69 612,1 64 396,1 5 216,0 69 612,1

1201050 0482 Наукова і науково-технічна діяльність 
у сфері розвитку агропромислового 
комплексу,  стандартизації та сертифі-
кації сільськогосподарської продукції 

1201060 0950 Підвищення кваліфікації фахівців агро-
промислового комплексу

1201150 0421 Фінансова підтримка сільгосптоваро-
виробників

1201270 0421 Організація та функціонування Аграр-
ного фонду

7 092,5 7 092,5 4 961,0 120,2 7 092,5

1202000 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

1202010 0421 Керівництво та управління у сфері гео-
дезії, картографії та кадастру

1202020 0421 Проведення земельної реформи
1202030 0411 Загальнодержавні топографо-геодезич-

ні та картографічні роботи, демаркація 
та делімітація державного кордону

1202620 0421 Проведення інвентаризації земель та 
оновлення картографічної основи Дер-
жавного земельного кадастру

2700000 Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України

6 725 074,4 4 152 213,7 2 931 593,1 383 099,3 2 572 860,7 4 305 199,4 2 582 973,7 361 504,7 1 657 227,3 1 722 225,7 11 030 273,8

2701000 Апарат Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України

875 356,8 685 226,2 478 017,0 7 799,2 190 130,6 95 160,2 65 983,7 14 969,6 4 000,7 29 176,5 970 517,0

2701040 0530 Наукова і науково-технічна діяльність 
у сфері захисту довкілля та природ-
них ресурсів 

41 700,9 41 700,9 15 150,0 15 150,0 56 850,9

2702000 Державне агентство рибного 
господарства України

2702010 0423 Керівництво та управління у сфері риб-
ного господарства

2702020 0423 Організація діяльності рибовідтворю-
вальних комплексів та інших бюджет-
них установ у сфері рибного госпо-
дарства

2702090 0423 Міжнародна діяльність у галузі рибно-
го  господарства

2708000 Державне агентство України  
з управління зоною відчуження

2 047 217,8 65 258,0 48 947,0 1 930,4 1 981 959,8 964 359,1 964 359,1 3 011 576,9

2708120 0513 Підтримка у безпечному стані енерго-
блоків та об'єкта «Укриття» та заходи 
щодо підготовки до зняття з експлуата-
ції Чорнобильської АЕС

1 354 876,2 1 354 876,2 1 354 876,2

2800000 Міністерство аграрної політики та про-
довольства України

6 707 704,5 1 952 951,9 1 359 488,8 59 685,7 4 754 752,6 147 023,3 46 938,4 12 144,7 1 975,3 100 084,9 6 854 727,8

2801000 Апарат Міністерства аграрної політики 
та продовольства України

4 762 226,0 191 219,3 142 589,3 3 342,6 4 571 006,7 146 798,8 46 713,9 12 144,7 1 957,3 100 084,9 4 909 024,8

2801010 0421 Керівництво та управління у сфері аг-
ропромислового комплексу

67 937,2 66 735,4 43 560,8 1 275,7 1 201,8 67 937,2

2801050 0482 Наукова і науково-технічна діяльність 
у сфері розвитку агропромислового 
комплексу, стандартизації та сертифі-
кації сільськогосподарської продукції

69 804,9 69 804,9 77 563,0 77 563,0 147 367,9

2801130 0950 Підвищення кваліфікації фахівців агро-
промислового комплексу

14 835,6 14 835,6 11 209,4 813,4 12 225,8 11 769,4 6 144,7 1 536,8 456,4 27 061,4

2801580 0421 Фінансова підтримка сільгосптоваро-
виробників

4 500 000,0 4 500 000,0 4 500 000,0

2801310 0421 Організація і регулювання діяльнос-
ті установ в системі агропромислово-
го комплексу

109 648,3 109 648,3 87 819,1 1 253,5 57 010,0 34 944,5 6 000,0 420,5 22 065,5 166 658,3

2803000 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

1 520 982,5 1 339 536,6 927 716,2 40 127,7 181 445,9 154,5 154,5 18,0 1 521 137,0

2803010 0421 Керівництво та управління у сфері гео-
дезії, картографії та кадастру

1 200 574,5 1 200 574,5 927 716,2 40 127,7 154,5 154,5 18,0 1 200 729,0

2803020 0421 Проведення земельної реформи 50 988,0 50 988,0 50 988,0
2803030 0411 Загальнодержавні топографо-геоде-

зичні та картографічні роботи, демар-
кація та делімітація державного кор-
дону

31 577,3 31 577,3 31 577,3

2803620 0421 Проведення інвентаризації земель та 
оновлення картографічної основи Дер-
жавного земельного кадастру

237 842,7 138 962,1 98 880,6 237 842,7

2804000 Державне агентство рибного 
господарства України

424 496,0 422 196,0 289 183,3 16 215,4 2 300,0 70,0 70,0 424 566,0

2804010 0423 Керівництво та управління у сфері риб-
ного господарства

318 296,1 318 296,1 231 753,9 3 711,4 50,0 50,0 318 346,1

2804020 0423 Організація діяльності рибовідтворю-
вальних комплексів та інших бюджет-
них установ  у сфері рибного госпо-
дарства

99 599,9 99 599,9 57 429,4 12 504,0 20,0 20,0 99 619,9

2804030 0482 Наукова і науково-технічна діяльність у 
сфері рибного господарства

2 300,0 2 300,0 2 300,0

2804090 0423 Міжнародна діяльність у галузі рибно-
го  господарства

4 300,0 4 300,0 4 300,0

3400000 Міністерство молоді та спорту України 7 268 990,3 5 925 932,2 809 871,2 5 782,3 1 343 058,1 673,0 173,0 91,6 500,0 7 269 663,3
3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту 

України
7 268 990,3 5 925 932,2 809 871,2 5 782,3 1 343 058,1 673,0 173,0 91,6 500,0 7 269 663,3

3401010 1040 Керівництво та управління у сфері мо-
лоді та спорту

85 856,3 82 454,0 59 770,7 1 056,1 3 402,3 85 856,3

3401120 0810 Підготовка і участь національних збір-
них команд в Паралімпійських  і Деф-
лімпійських іграх

2 349 589,2 2 349 589,2 2 349 589,2

3800000 Міністерство культури та інформацій-
ної політики України

10 100 264,0 9 189 787,3 1 508 594,1 78 108,6 910 476,7 2 533 987,1 411 327,2 78 026,6 11 251,6 2 122 659,9 12 634 251,1

3801000 Апарат Міністерства культури  
та інформаційної політики України

7 286 207,4 6 439 282,8 1 374 556,8 73 697,2 846 924,6 2 110 200,1 390 570,2 77 654,3 11 156,3 1 719 629,9 9 396 407,5
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ДОКУМЕНТИ
3801170 0829 Загальнодержавні заходи у сферах 

культури та мистецтв, охорони куль-
турної спадщини, вивезення, ввезення і 
повернення культурних цінностей, дер-
жавної мовної політики, міжнаціональ-
них відносин, релігії та захисту прав на-
ціональних меншин

92 388,8 92 388,8 92 388,8

Додаток № 2  
до Закону України  «Про внесення змін  

до додатків № 3 та № 4 до Закону України  
«Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Зміни до додатка № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»  
«Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2021 році»

(тис. грн)

Код програмної  
класифікації видатків  

та кредитування  
державного бюджету

Код функціональної  
класифікації  

видатків та кредитування  
бюджету

Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків  

та кредитування державного бюджету

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього

Загальний 
фонд Спеціальний фонд Разом Загальний 

фонд Спеціальний фонд Разом Загальний  
фонд

Спеціальний 
фонд Разом

1200000 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України

-197 203,7 -188 245,1 -385 448,8 -197 203,7 -188 245,1 -385 448,8

1201000 Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

-197 203,7 -188 245,1 -385 448,8 -197 203,7 -188 245,1 -385 448,8

1201190 0421 Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермер-
ським господарствам

1201200 0421 Надання кредитів фермерським господарствам
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України 50 000,0 50 000,0 -50 000,0 -50 000,0
2801000 Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства 

України
50 000,0 50 000,0 -50 000,0 -50 000,0

2801400 0421 Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермер-
ським господарствам

-50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0

2801460 0421 Надання кредитів фермерським господарствам 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про Державний бюджет України  
на 2021 рік»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відо-

мості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними закона-
ми України від 29 січня 2021 року № 1158-IX та від 15 квітня 2021 року № 1393-IX) 
такі зміни:

1. У статті 1:
в абзаці другому цифри «1.084.034.307,3» та «959.854.312,4» замінити відповідно 

цифрами «1.097.546.646» та «973.366.651,1»;
в абзаці третьому цифри «1.320.152.623,2», «1.183.857.335,7» та «136.295.287,5» 

замінити відповідно цифрами «1.335.162.571,9», «1.197.349.674,4» та «137.812.897,5»;
в абзаці п’ятому цифри «19.102.293», «4.904.312,3» та «14.197.980,7» замінити 

відповідно цифрами «17.604.683», «4.924.312,3» та «12.680.370,7».
2. У статті 5 цифри «2.544.899.928,5» замінити цифрами «2.564.899.928,5».
3. Пункт 16 статті 14 викласти в такій редакції:
«16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього ру-

ху відповідно до державних програм у сумі 2.385.791,9 тис. гривень та, як виняток 
з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, на закупівлю нових трамваїв 
для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1.200.000 тис. гривень і на розвиток комуналь-
ної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100.000 
тис. гривень за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям но-
вих бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), погодженим 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначе-
них пунктом 7 статті 12 цього Закону)».

4. Статтю 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Міністерству фінансів України здійснити за рішенням Кабінету 

Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики 
в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, 
з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій 
додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська 
фінансова житлова компанія», зокрема для забезпечення громадян 
України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, 
та врегулювання питань фінансово-господарської діяльності у 
зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до зазначеного 
акціонерного товариства, а також інформуванням у тижневий строк 
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету».

5. Доповнити статтями 36 і 37 такого змісту:
«Стаття 36.  Установити, що, як виняток з положень статті 23 Бюджетного 

кодексу України:
розподіл бюджетних призначень загального фонду державного бюджету за бю-

джетною програмою «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хво-
робою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код 
3511380) здійснюється на заходи, пов’язані з вакцинацією населення і запобіганням 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, за рішенням Кабінету 
Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм), по-
годженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України;

обмеження, встановлені частинами десятою і одинадцятою статті 23 Бюджетного 
кодексу України, не застосовуються у разі прийняття рішень про розподіл бюджетних 
призначень за напрямами, передбаченими абзацом другим цієї статті;

Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Коміте-
том Верховної Ради України з питань бюджету щодо скорочення видатків держав-
ного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та їх спрямування на бю-
джетну програму «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хво-
робою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код 
3511380).

Стаття 37. Установити, що, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і 
частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів станом на 1 січня 2021 року, джерелом формування яких були 
надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних пе-
ріодах від плати за послуги, надані Міністерством юстиції України, Державним агент-
ством лісових ресурсів України згідно з їх основною діяльністю, за рішеннями Кабі-
нету Міністрів України можуть бути повністю або частково спрямовані відповідно на 
здійснення заходів та виконання завдань і функцій зазначених державних органів;

невикористані на кінець 2021 року кошти, визначені у рішеннях Кабінету Міні-
стрів України відповідно до абзацу другого цієї статті, перераховуються до загально-
го фонду державного бюджету».

6. Розділ »Прикінцеві положення» доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10. У зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України Дер-

жавній казначейській службі України здійснити перенесення активів, зобов’язань та 
результатів виконання районних бюджетів ліквідованих районів і бюджетів розфор-
мованих територіальних громад, залишків коштів на рахунках таких бюджетів та ра-
хунках розпорядників коштів таких бюджетів за власними надходженнями бюджет-
них установ і зареєстрованих бюджетних зобов’язань розпорядників коштів таких 
бюджетів, що обліковувалися станом на 1 січня 2021 року на рахунках таких бюдже-
тів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів, на відповідні рахунки район-
них бюджетів новоутворених районів і бюджетів сформованих територіальних гро-
мад та рахунки розпорядників коштів таких бюджетів. Це положення застосовуєть-
ся виключно до місцевих бюджетів у районах і населених пунктах Донецької та Лу-
ганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійсню-
ють своїх повноважень».

7. Внести зміни до додатків №№ 1-4, № 6 та № 8 до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатків №№ 1-6 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) розділ »Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України (Відо-

мості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити пунктом 16 та-
кого змісту:

«16. Під час здійснення приєднання Державної іпотечної установи до приватного 
акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» положення час-
тин другої і третьої статті 104 цього Кодексу не застосовуються»;

2) розділ XVII »Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонер-
ні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступ-
ними змінами) доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:

«13. Установити, що, як виняток з частин другої і третьої статті 104 Цивільного ко-
дексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може бути здій-
снено приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товари-
ства «Українська фінансова житлова компанія».

При цьому за результатами такого приєднання емісія акцій приватного акціонер-
ного товариства «Українська фінансова житлова компанія» здійснюється на суму 
чистих активів Державної іпотечної установи, у разі якщо сума чистих активів Дер-
жавної іпотечної установи буде більшою за її статутний капітал. У разі якщо за ре-
зультатами такого приєднання сума чистих активів Державної іпотечної установи бу-
де меншою за її статутний капітал, додаткова емісія акцій приватного акціонерного 
товариства «Українська фінансова житлова компанія» не здійснюється.

Кредитор має право не вимагати від Державної іпотечної установи, що припиня-
ється шляхом приєднання відповідно до цього Закону, припинення або дострокового 
виконання зобов’язання, або забезпечення виконання зобов’язання.

У зв’язку з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерно-
го товариства «Українська фінансова житлова компанія» зазначене акціонерне това-
риство є правонаступником прав та обов’язків Державної іпотечної установи.

14. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок 
приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства 
«Українська фінансова житлова компанія».

3. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному бан-
ку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та приватно-
му акціонерному товариству «Українська фінансова житлова компанія» здійснити усі 
необхідні заходи щодо внесення у разі необхідності змін до правочинів у зв’язку з 
приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства 
«Українська фінансова житлова компанія».

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього За-
кону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 квітня 2021 року
№ 1434-IX

Додаток № 1 
до Закону України 

«Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

Зміни до додатка № 1 до Закону України  
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

«Доходи Державного бюджету України  на 2021 рік»

(тис. грн)

Код
Найменування 

згідно з класифікацією 
доходів бюджету

Всього Загальний фонд Спеціальний
 фонд

Разом доходів: 1 097 546 646,0 973 366 651,1 124 179 994,9
Всього доходів 
(без урахування міжбюд-
жетних трансфертів)

1 087 160 415,7 962 980 420,8 124 179 994,9

10000000 Податкові  
надходження

949 456 608,2 881 617 696,1 67 838 912,1

11000000 Податки на доходи, 
податки на прибуток, 
податки на збільшення 
ринкової вартості

249 416 075,8 249 416 075,8

11020000 Податок на прибуток 
підприємств

111 836 000,0 111 836 000,0

13000000 Рентна плата та плата 
за використання інших 
природних ресурсів

41 584 757,7 41 145 257,7 439 500,0

13030000 Рентна плата за корис-
тування надрами за-
гальнодержавного зна-
чення

35 204 928,4 35 204 928,4

13031600 Рентна плата за корис-
тування надрами для 
видобування заліз-
них руд

3 425 700,0 3 425 700,0

14000000 Внутрішні податки  
на товари та послуги

620 824 391,7 562 884 338,7 57 940 053,0

14020000 Акцизний податок з  
вироблених в Украї-
ні підакцизних товарів 
(продукції)

81 789 877,0 71 865 000,0 9 924 877,0

14020200 Лікеро-горілчана про-
дукція

5 729 000,0 5 729 000,0

14020300 Виноробна продукція, 
для виробництва якої не 
використовується спирт 
етиловий

1 498 000,0 1 498 000,0

14020400 Пиво 4 598 000,0 4 598 000,0
14060000 Податок на додану вар-

тість з вироблених в 
Україні товарів (робіт, 
послуг) з урахуванням 
бюджетного відшко-
дування

140 200 000,0 140 200 000,0

14070000 Податок на додану вар-
тість з ввезених на мит-
ну територію України 
товарів

343 078 338,7 343 078 338,7

15000000 Податки на міжнародну 
торгівлю та зовнішні 
операції

33 934 000,0 25 439 000,0 8 495 000,0

15010000 Ввізне мито 33 485 000,0 24 990 000,0 8 495 000,0
15020000 Вивізне мито 449 000,0 449 000,0
20000000 Неподаткові  

надходження
134 613 487,9 79 977 707,0 54 635 780,9

21000000 Доходи від власності 
та підприємницької 
діяльності

61 647 157,5 58 493 380,1 3 153 777,4

21020000 Кошти, що перерахо-
вуються Національним 
банком України відпо-
відно до Закону Украї-
ни «Про Національний 
банк України»

24 434 000,0 24 434 000,0

24000000 Інші неподаткові 
надходження

17 470 820,5 16 325 439,4 1 145 381,1

24140000 Збори на обов'язкове 
державне пенсійне 
страхування з окремих 
видів господарських 
операцій

11 169 178,5 11 169 178,5

24140300 Збір під час набуття 
права власності на лег-
кові автомобілі

5 517 165,4 5 517 165,4

24140600 Збір з користування та 
надання послуг стільни-
кового рухомого зв'язку

3 578 567,4 3 578 567,4

Додаток № 2 
до Закону України 

«Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Зміни до додатка № 2 до Закону України  
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

«Фінансування Державного бюджету України на 2021 рік»
(тис. грн)

Код
Найменування

згідно з класифікацією 
фінансування бюджету

Всього Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

400000 Фінансування за  
борговими операціями

253 391 582,1 228 861 389,9 24 530 192,2

401000 Запозичення 721 767 505,6 697 237 313,4 24 530 192,2
401100 Внутрішні запозичення 517 268 363,4 517 268 363,4
600000 Фінансування за  

активними операціями
-18 756 082,1 -20 000 000,0 1 243 917,9

601000 Зміни обсягів  депозитів 
і цінних паперів, що 
використовуються для 
управління ліквідністю

-18 792 145,1 -20 000 000,0 1 207 854,9

601200 Розміщення бюджет-
них коштів на депози-
тах, придбання цінних 
паперів

-20 792 145,1 -20 000 000,0 -792 145,1

601220 Придбання цінних па-
перів

-20 792 145,1 -20 000 000,0 -792 145,1

Із додатками 3-6,  можна ознайомитися на сайті «УК»

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо 
виконаних постанов

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Вер-

ховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1. У частині сьомій статті 258 слова «трьох днів з дня винесення такої постано-

ви» замінити словами та цифрами «п’ятнадцяти днів з дня винесення такої поста-
нови, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 279-1 цього Кодексу».

2. Частину сьому статті 279-1 викласти в такій редакції:
«Постанова про накладення адміністративного стягнення, що не була виконана шля-

хом сплати 50 відсотків розміру штрафу протягом десяти днів з дня її винесення, надси-
лається відповідальній особі, зазначеній у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, ре-
комендованим листом з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізич-
ної особи (місцезнаходження юридичної особи). За зверненням особи постанова про на-
кладення адміністративного стягнення, що вважається виконаною, надсилається реко-
мендованим листом на її адресу протягом п’яти днів з моменту отримання звернення».

3. Частину другу статті 291 доповнити словами та цифрами «або під час її ви-
конання у випадках, передбачених частиною першою статті 300-1 цього Кодексу».

4. У статті 300-1:
1) частину першу викласти в такій редакції:
«У разі сплати відповідальною особою, зазначеною у частині першій статті 14-

2 цього Кодексу, або громадянином (резидентом) України, який ввіз на територію 
України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, 50 відсотків розміру 
штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення за правопору-
шення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматично-
му режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних за-
собів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), до вручення такої постанови 
або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриман-
ні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або протя-
гом десяти днів з дня набрання постановою законної сили така постанова вважаєть-
ся виконаною. Постанова про накладення адміністративного стягнення за порушен-
ня зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фо-
тозйомки (відеозапису), також вважається виконаною у разі сплати штрафу за пові-
домленням про притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним упо-
вноваженою посадовою особою на місці вчинення правопорушення на лобовому склі 
транспортного засобу, у тому числі шляхом сплати 50 відсотків розміру штрафу про-
тягом десяти днів з дня вчинення відповідного правопорушення»;

2) у частині другій слова «частині першій цієї статті» замінити словами та цифра-
ми «частинах першій та другій статті 14-2 цього Кодексу».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 квітня 2021 року
№ 1438-IX 
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ДОКУМЕНТИ   
  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  
«Про туризм» щодо розширення кола 
суб’єктів надання готельних послуг

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 

2004 р., № 13, ст. 180 із наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 1:
після абзацу дев’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«засіб тимчасового розміщення — єдиний  майновий комплекс, що використову-

ється для здійснення діяльності з надання послуг з тимчасового розміщення;
послуга з тимчасового розміщення — дії  (операції) суб’єкта господарювання з 

тимчасового розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасо-
вого розміщення, а також інші послуги, безпосередньо пов’язані з тимчасовим роз-
міщенням».

У зв’язку з цим абзаци десятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами два-
надцятим — чотирнадцятим;

абзаци дванадцятий і тринадцятий викласти в такій редакції:
«готель — засіб тимчасового розміщення, що складається з шести і більше номе-

рів та в якому суб’єктом господарювання надаються готельні послуги. Види готелів 
визначаються Кабінетом Міністрів України;

готельна послуга — дії (операції) суб’єкта господарювання з тимчасового розмі-
щення споживача шляхом надання номера (місця) в готелі, а також додаткові послу-
ги, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю»;

абзац чотирнадцятий виключити.
2. У частині другій статті 5:
в абзаці четвертому слова «інші суб’єкти підприємницької діяльності» замінити 

словами «інші суб’єкти господарювання»;
в абзаці шостому слова «тимчасового розміщення (проживання)» замінити сло-

вом «проживання».
3. Частини другу, четверту і п’яту статті 19 викласти в такій редакції:
«Встановлення об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим засобам 

тимчасового розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відпо-
відної категорії, перегляд встановленої категорії здійснюється за заявою суб’єктів 
господарювання, що надають відповідні послуги. Категорія готелю встановлюється 
на п’ять років»;

«Встановлення категорії об’єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших за-
собів тимчасового розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здій-
снюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію держав-
ної політики у сфері туризму та курортів, а об’єктів туристичної інфраструктури, роз-
ташованих на території Автономної Республіки Крим, — органом виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим з питань туризму.

Забороняється надавати послуги з тимчасового розміщення без наявності свідо-
цтва про встановлення відповідної категорії».

4. У пункті 3 частини другої статті 191 слова «інших об’єктів, призначених для на-
дання послуг з тимчасового розміщення» замінити словами «інших засобів тимча-
сового розміщення».

5. Пункт 3 частини четвертої статті 20 викласти в такій редакції:
«3) готелі та інші засоби тимчасового розміщення, їх місце розташування, катего-

рія, а також строк і порядок оплати готельного обслуговування».
6. Cтаттю 22 викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Договір на готельне обслуговування
За договором на готельне обслуговування одна сторона (суб’єкт господарюван-

ня, що надає послуги з тимчасового розміщення) зобов’язується за дорученням ін-
шої сторони (споживача) надати послуги з тимчасового розміщення у спеціально об-
ладнаному жилому приміщенні (номері), виконати або організувати виконання інших 
визначених договором на готельне обслуговування послуг, пов’язаних з тимчасовим 
розміщенням, а споживач зобов’язується сплатити за ці послуги встановлену плату.

До послуг, пов’язаних з тимчасовим розміщенням, належать послуги з обслуго-
вування жилого приміщення (номера), харчування (ресторанного обслуговування), із 
збереження майна і багажу споживача, а також інші послуги, надані залежно від ка-
тегорії готелю.

До відносин за договором на готельне обслуговування застосовуються норми ци-
вільного законодавства, цей Закон, законодавство з питань захисту прав спожива-
чів та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до них. Цей Закон застосо-
вується при наданні готельного обслуговування в мотелях, будинках відпочинку, са-
наторіях, пансіонатах, а також інших місцях, призначених для розміщення громадян.

Суб’єкт господарювання, що надає послуги з тимчасового розміщення, зобов’яза-
ний до укладення договору надати необхідну і достовірну інформацію про послуги з 
готельного обслуговування, їх види і особливості, про порядок і строк оплати послуг 
готелю та надати споживачу на його прохання інші пов’язані з договором і відповід-
ним готельним обслуговуванням відомості, а також іншу інформацію, передбачену 
законодавством про захист прав споживачів.

Договір на готельне обслуговування укладається шляхом укладення письмового 
договору або шляхом прийняття суб’єктом господарювання, що надає послуги з тим-
часового розміщення, заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного 
чи іншого зв’язку, що дозволяє достовірно встановити особу, від якої надходить за-
явка. У разі прийняття заявки договір на готельне обслуговування вважається укла-
деним з моменту отримання підтвердження суб’єктом господарювання, що надає по-
слуги з тимчасового розміщення, про прийняття замовлення та вказівки щодо мож-
ливого початку надання готельного обслуговування з визначеного часу.

Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю чи майну споживача, ви-
значається відповідно до цивільного законодавства, якщо договором на готельне об-
слуговування не передбачена підвищена відповідальність суб’єкта господарювання, 
що надає послуги з тимчасового розміщення.

Права та обов’язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туропера-
тором (турагентом) та суб’єктом господарювання, що надає послуги з тимчасового 
розміщення, визначаються загальними положеннями про агентський договір, якщо 
інше не передбачено договором між ними та цим Законом».

7. В абзаці п’ятому частини першої статті 24 слова «іншим об’єктам, призначе-
ним для надання послуг з розміщення» замінити словами «іншим засобам тимча-
сового розміщення».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року та вводиться в дію через три мі-

сяці з дня набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону 

до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни за 2023 рік.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 квітня 2021 року
№ 1441-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 536 
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. № 536

ЗМІНИ, 
що вносяться до деяких постанов  

Кабінету Міністрів України
1. Пункт 9 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомо-

білів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, 
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших 
прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 
1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521), доповнити абзацом такого змісту:

«Не допускається державна реєстрація транспортних засобів, придбаних з пору-
шенням вимог абзацу другого пункту 8, пунктів 11, 16, абзацу другого пункту 17, 
пункту 18, абзацу другого пункту 33, пунктів 44, 48, 49 Порядку здійснення оптової та 
роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають 

ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11 листопада 2009 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2939).».

2. У пункті 37 переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністер-
ства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і роз-
міру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
4 червня 2007 р. № 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671; 2011 р., 
№ 84, ст. 3068; 2015 р., № 90, ст. 3044), графу «Найменування послуги» викласти в 
такій редакції:

«37. Огляд матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та відповіднос-
ті документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією тран-
спортних засобів, з видачею акта».

3. У Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та 
їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200 (Офіційний вісник 
України, 2009 р., № 87, ст. 2939; 2010 р., № 80, ст. 2826; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2013 р.,  
№ 29, ст. 992; 2015 р., № 90, ст. 3043, № 93, ст. 3169; 2016 р., № 56, ст. 1941; 2017 р., 
№ 94, ст. 2846; 2019 р., № 9, ст. 317):

1) в абзаці другому пункту 7 слова «та електронному» замінити словами «або 
електронному»;

2) абзац другий пункту 8 після слів «купівлі-продажу транспортних засобів» допо-
внити словами «, які невідкладно вносяться до електронного реєстру»;

3) у пункті 13:
в абзаці першому слова «та електронному» замінити словами «або електронно-

му», а після слів «актів технічного стану транспортного засобу або його складової 
частини, що має ідентифікаційний номер» доповнити словом і цифрою «(додаток 
3)»;

в абзаці другому слова «та електронному» замінити словами «або електронному»;
абзац четвертий після слів «біржових угод» доповнити словами «, договорів ку-

півлі-продажу транспортних засобів та номерних знаків для разових поїздок»;
4) друге речення пункту 14 після слів «графу «вартість» доповнити словами «бір-

жової угоди та договору купівлі-продажу»;
5) пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. На продані транспортні засоби, що перебували в користуванні і підлягають 

першій державній реєстрації в Україні, та їх складові частини, що мають ідентифіка-
ційні номери, суб’єкти господарювання, поставлені на облік у Головному сервісному 
центрі МВС, видають покупцеві примірник договору купівлі-продажу транспортного 
засобу, підписаного уповноваженою особою суб’єкта господарювання і скріпленого 
печаткою (за її наявності), акт огляду реалізованого транспортного засобу, акт тех-
нічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифі-
каційний номер, сертифікат відповідності, розрахунковий документ, який засвідчує 
факт купівлі транспортного засобу, та копію митної декларації. Якщо митне оформ-
лення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, 
здійснювалося за електронною митною декларацією, суб’єкт господарювання вно-
сить відомості про електронну митну декларацію до акта огляду реалізованого тран-
спортного засобу.

У разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифі-
каційні номери, філією суб’єкта господарювання або уповноваженим дилером крім 
акта приймання-передачі підприємства-виробника покупцеві видається акт прийман-
ня-передачі, що укладається між суб’єктом господарювання (його філією) та уповно-
важеним дилером (додаток 2).»;

6) абзац другий пункту 17 після слів «на пластиковій основі» доповнити словами 
«, та номерні знаки для разових поїздок»;

7) у пункті 19:
в абзаці першому слова «або біржової угоди» замінити словами «, біржової угоди 

або договору купівлі-продажу»;
в абзаці другому слова «і біржова угода» замінити словами «, біржова угода або 

договір купівлі-продажу»;
8) у пункті 33:
абзац перший після слів «На продані транспортні засоби та їх складові частини, 

що мають ідентифікаційні номери» доповнити словами «, суб’єктами господарюван-
ня, поставленими на облік у Держпродспоживслужбі», а після слів «та уповноваже-
ним дилером» — словом і цифрою «(додаток 5)»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«На продані нові транспортні засоби, що підлягають першій державній реєстрації 

в Україні, та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, суб’єкти госпо-
дарювання, поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, видають покуп-
цеві примірник договору купівлі-продажу транспортного засобу, підписаного уповно-
важеною особою суб’єкта господарювання і скріпленого печаткою (за її наявності), 
сертифікат відповідності, виданий згідно з порядком затвердження конструкції тран-
спортних засобів, їх частин та обладнання, акт огляду реалізованого транспортно-
го засобу, сервісну книжку, експлуатаційну документацію, розрахунковий документ, 
який засвідчує факт купівлі, акт приймання-передачі транспортного засобу від ви-
робника (додаток 6), а в разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, 
що мають ідентифікаційні номери, філією суб’єкта господарювання або його уповно-
важеним дилером — акт приймання-передачі транспортного засобу або його складо-
вих частин, що мають ідентифікаційні номери, який укладається між суб’єктом гос-
подарювання (його філією) та уповноваженим дилером (додаток 2).»;

9) у пункті 44 слова «в установленому порядку повідомлено про накладення аре-
шту або заборону зняття їх з обліку» замінити словами «є відомості про їх розшук, 
арешт у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна або власник якого (яких) вне-
сений до Єдиного реєстру боржників»;

10) абзац четвертий пункту 48 після слів «до електронного реєстру» доповнити 
словами «інформацію про транспортні засоби, що надійшли для реалізації (додаток 
7), яка є загальнодоступною, та»;

11) у пункті 49 слова «не пізніше» замінити словами «не раніше»;
12) доповнити Порядок додатком 7 такого змісту:

«Додаток 7 
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
транспортного засобу

Відомості про суб’єкта господарювання, що здійснює оптову 
та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами
Найменування
Код згідно з ЄДРПОУ/РНОКПП
Місце діяльності
Реєстраційний номер  
у Головному сервісному центрі МВС
Відомості про власника транспортного засобу (у разі здійснення комісійної тор-
гівлі)
Фізична особа   Юридична особа
Проведення перевірки за наявними базами і ре-
єстрами 
Контактний номер телефону (за наявності)*
Адреса електронної пошти (за згодою)*
Відомості про транспортний засіб
Номерний знак транспортного засобу
Марка, модель
Тип транспортного засобу (за конструкцією)
Тип транспортного засобу (за призначенням)
Категорія транспортного засобу
Тип кузова 
Вид палива
Колір
Рік випуску
Повна маса (кг)
Маса без навантаження (кг)
Кількість дверей
Кількість сидячих місць з місцем водія включно
Кількість стоячих місць
Кількість циліндрів
Об’єм двигуна (куб. см)
Потужність двигуна (кВт)
VIN (ідентифікаційний номер транспортного за-
собу)
Номер кузова
Номер двигуна
Номер шасі (рами)
Показник одометра
Відомості про проходження обов’язкового техніч-
ного контролю**
Вартість транспортного засобу

_________
* Інформація не є публічною.
** У випадках, передбачених законодавством.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 558 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2020 р. № 501
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 501 

«Про спеціальні звання посадових осіб митних органів» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 51, ст. 1599, № 80, ст. 2591) зміни, що додаються.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 558
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2020 р. № 501 

1. Додаток до Положення про спеціальні звання посадових осіб митних органів, 
затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«Додаток  
до Положення про спеціальні звання  

посадових осіб митних органів 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 558)
ПЕРЕЛІК 

посад у митних органах та граничних спеціальних  
звань за такими посадами

Найменування посади Граничне спеціальне 
звання

Апарат Держмитслужби
Голова дійсний державний рад-

ник митної служби
Перший заступник Голови; заступник Голови державний радник мит-

ної служби I рангу
Директор департаменту державний радник мит-

ної служби IІ рангу
Заступник директора департаменту; заступник директора 
департаменту — начальник управління; заступник дирек-
тора департаменту — начальник відділу; начальник са-
мостійного управління; начальник управління у складі де-
партаменту; начальник самостійного відділу; начальник 
відділу у складі департаменту; начальник відділу у скла-
ді самостійного управління; начальник відділу у складі 
управління; заступник начальника самостійного управлін-
ня; заступник начальника управління; заступник началь-
ника управління — начальник відділу

радник митної служби  
I рангу

Заступник начальника самостійного відділу; заступник 
начальника відділу у складі департаменту; заступник на-
чальника відділу у складі самостійного управління; за-
ступник начальника відділу у складі управління; завідувач 
самостійного сектору; завідувач сектору у складі депар-
таменту; завідувач сектору у складі самостійного управ-
ління; завідувач сектору у складі управління; завідувач 
сектору у складі самостійного відділу; завідувач сектору 
у складі відділу; головний державний інспектор

радник митної служби  
II рангу

Територіальні органи (відокремлені підрозділи) Держмитслужби
Начальник митниці; начальник спеціалізованого органу; 
директор спеціалізованого департаменту

державний радник мит-
ної служби IІІ рангу

Перший заступник начальника митниці; перший заступ-
ник начальника спеціалізованого органу; перший заступ-
ник директора спеціалізованого департаменту; заступ-
ник начальника митниці; заступник начальника спеціа-
лізованого органу; заступник директора спеціалізовано-
го департаменту; заступник начальника митниці — на-
чальник управління; заступник начальника спеціалізова-
ного органу — начальник управління; заступник дирек-
тора спеціалізованого департаменту — начальник управ-
ління; заступник начальника митниці — начальник відді-
лу; заступник начальника спеціалізованого органу — на-
чальник відділу; заступник  директора спеціалізовано-
го департаменту — начальник відділу; начальник мит-
ного поста

радник митної служби  
I рангу

Начальник управління; начальник самостійного відділу; 
начальник відділу у складі управління митниці, спеціалі-
зованого органу, спеціалізованого департаменту; заступ-
ник начальника управління, заступник начальника само-
стійного відділу, заступник начальника відділу у складі 
управління митниці, спеціалізованого органу, спеціалізо-
ваного департаменту; заступник начальника митного по-
ста; завідувач самостійного сектору; завідувач сектору у 
складі управління, відділу митниці, спеціалізованого ор-
гану, спеціалізованого департаменту

радник митної служби  
II рангу

Головний державний інспектор, старший державний ін-
спектор, провідний державний інспектор митниці, спеціа-
лізованого органу, спеціалізованого департаменту

радник митної служби  
III рангу

Державний інспектор митниці, спеціалізованого органу, 
спеціалізованого департаменту

інспектор митної служби  
II рангу».

2. У Порядку присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів, за-
твердженому зазначеною постановою:

1) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Спеціальні звання посадових осіб митних органів присвоюються особам, які 

приймаються на службу до митних органів або перебувають на службі в митних ор-
ганах та яким раніше присвоєно спеціальні звання митної служби України та/або спе-
ціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів, відповідно до встановленого 
законами співвідношення згідно з додатком.»;

2) доповнити Порядок додатком такого змісту:
«Додаток 

до Порядку присвоєння спеціальних звань 
посадовим особам митних органів

СПІВВІДНОШЕННЯ 
між спеціальними званнями митної служби України  

та/або спеціальними званнями посадових осіб органів доходів і зборів  
та спеціальними званнями посадових осіб митних органів

Спеціальні звання митної служби України та/або спеціальні 
звання посадових осіб органів доходів і зборів

Спеціальні звання 
посадових осіб мит-

них органів
Дійсний державний радник митної служби / Головний держав-
ний радник податкової та митної справи

Дійсний держав-
ний радник митної 
служби

Державний радник митної служби 1 рангу / Державний рад-
ник податкової та митної справи I рангу

Державний рад-
ник митної служби 
I рангу

Державний радник митної служби 2 рангу / Державний рад-
ник податкової та митної справи II рангу

Державний рад-
ник митної служби 
II рангу

Державний радник митної служби 3 рангу / Державний рад-
ник податкової та митної справи III рангу

Державний рад-
ник митної служби 
III рангу

Радник митної служби 1 рангу/ Радник податкової та митної 
справи I рангу

Радник митної служ-
би I рангу

Радник митної служби 2 рангу/ Радник податкової та митної 
справи II рангу

Радник митної служ-
би II рангу

Радник митної служби 3 рангу/ Радник податкової та митної 
справи III рангу

Радник митної служ-
би III рангу

Інспектор митної служби 1 рангу/ Інспектор податкової та мит-
ної справи I рангу

Інспектор митної 
служби I рангу

Інспектор митної служби 2 рангу/ Інспектор податкової та мит-
ної справи II рангу

Інспектор митної 
служби II рангу

Інспектор митної служби 3 рангу/ Інспектор податкової та мит-
ної справи III рангу

Інспектор митної 
служби III рангу

Інспектор митної служби 4 рангу, інспектор митної служби/Ін-
спектор податкової та митної справи IV рангу

Інспектор митної 
служби IV рангу

Молодший інспектор митної служби/Молодший інспектор по-
даткової та митної справи

Молодший інспек-
тор митної служби».
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 2 червня 2021 р. № 555 

Київ

Про визнання такою, що втратила чинність,  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 грудня 2019 р. № 1155
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 

грудня 2019 р. № 1155 «Про умови оплати праці прокурорів» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2020 р., № 7, ст. 304).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 556 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 12 лютого 2020 р. № 127
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 127 «Про 

утворення Агентства з управління державним боргом України» (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 20, ст. 757) такі зміни: 

пункт 4 виключити; 
у пункті 5 слова «у двомісячний строк» виключити. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 557 
Київ

Про утворення робочої групи  
з питань запровадження обов’язкового 

накопичувального пенсійного  
забезпечення та розвитку недержавного 

пенсійного забезпечення
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити робочу групу з питань запровадження обов’язкового накопичуваль-

ного пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення у 
складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань запровадження обов’язкового 
накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного 
забезпечення, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 2 червня 2021 р. № 557

СКЛАД  
робочої групи з питань запровадження обов’язкового  

накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку  
недержавного пенсійного забезпечення

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупова-
них територій, голова робочої групи

Міністр соціальної політики, заступник голови робочої групи
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою), за-

ступник голови робочої групи
Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів (за згодою)
Голова правління Пенсійного фонду України
Голова Казначейства 
Голова ДПС 
Заступник Міністра юстиції 
Заступник Міністра цифрової трансформації
Заступник Міністра фінансів 
Заступник Міністра економіки
Заступник директора — розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

(за згодою)
Представник Офісу Президента України (за згодою)
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)
Генеральний директор Директорату розвитку соціального страхування та пенсій-

ного забезпечення Мінсоцполітики 
Директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку (за згодою)
Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фі-

нансових установ Національного банку (за згодою)
Начальник управління методології регулювання страхового ринку Департаменту 

методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національно-
го банку  (за згодою)

Експерти, представники об’єднань професійних учасників ринків капіталу (за зго-
дою)

Представники всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єд-
нань організацій роботодавців (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 2 червня 2021 р. № 557
ПОЛОЖЕННЯ  

про робочу групу з питань запровадження обов’язкового  
накопичувального пенсійного забезпечення  

та розвитку недержавного пенсійного забезпечення
1. Робоча група з питань запровадження обов’язкового накопичувального пен-

сійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення (далі — 
робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів 
України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а 
також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийня-
тими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів Украї-
ни і цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:
1) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань за-

провадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку 
недержавного пенсійного забезпечення;

2) підготовка пропозицій з удосконалення законодавства в частині захисту пен-
сійних накопичень.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз проблемних питань стосовно запровадження обов’язкового 

накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного 
забезпечення і готує пропозиції щодо удосконалення законодавства з таких питань;

2) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи 
пропозиції та рекомендації.

5. Робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів вико-

навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої 
влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а та-
кож незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.
6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з держав-

ними органами, підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.
8. Керування діяльністю робочої групи, затвердження її персонального складу, 

внесення у разі потреби до нього змін і призначення секретаря робочої групи здій-
снюється головою робочої групи.

9. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її го-
лови.

Засідання робочої групи можуть проводитися дистанційно з використанням 
можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема 
відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації усіх членів 
робочої групи.

Засідання робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності — визначений 
ним заступник.

10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує 
її секретар.

Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як поло-
вина її складу.

11. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з пи-
тань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 
більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам ро-
бочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може виклас-
ти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом 
прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить на розгляд Ка-
бінету Міністрів України орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здій-
снює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 560 
Київ

Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановами Кабінету 

Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70  
і від 8 серпня 2007 р. № 1010

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та 

пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інва-
лідністю, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 «Деякі питання реалізації норм За-
конів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та 
«Про зайнятість населення» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282; 2009 р.,  
№ 68, ст. 2346; 2019 р., № 32, ст. 1158), і Порядку надання дозволу на право корис-
тування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських орга-
нізацій осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
8 серпня 2007 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2377; 2013 р., 
№ 62, ст. 2222; 2015 р., № 14, ст. 364; 2020 р., № 20, ст. 763), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 560

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами  

Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70  
і від 8 серпня 2007 р. № 1010

1. В абзаці четвертому пункту 11 Порядку використання суми адміністративно-
господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працев-
лаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70, слова «орга-
нів праці та соціального захисту населення» замінити словами «відділення Фонду».

2. У Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування 
для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1010:

1) в абзаці першому пункту 2 слова «з філіями, відокремленими підрозділами 
(у разі наявності)» виключити;

2) в абзаці десятому пункту 3 слова «звіт про суми податкових пільг» замінити 
словами «інформацію про суми податкових пільг»;

3) у тексті Порядку, крім абзацу другого пункту 3, слово «Мінсоцполітики» заміни-
ти словом «Нацсоцслужба» у відповідному відмінку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 561 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про порядок видачі посвідчень  

тракториста-машиніста
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 217 (ЗП 
України, 1994 р., № 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., № 28, ст. 938, № 92, 
ст. 3115; 2010 р., № 74, ст. 2625; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2014 р., № 89, ст. 2552; 2019 р.,  
№ 9, ст. 317, № 90, ст. 3000), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 561

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про порядок видачі  

посвідчень тракториста-машиніста
1. У пункті 1 слово «дорожньобудівними» замінити словом «дорожньо-будівель-

ними».
2. У пункті 4:
1) в абзаці вісімнадцятому слово «Тракторист-машиніст» замінити словом «Осо-

ба»;
2) доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:
«Необхідність наявності попередніх категорій при видачі посвідчення тракторис-

та-машиніста визначається відповідно до вимог професійних стандартів, затвердже-
них в установленому порядку.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий і двадцятий вважати відповідно абзацами 
двадцятим і двадцять першим;

абзац двадцять перший виключити.
3. Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Особи, яким видано посвідчення тракториста-машиніста, підлягають 

обов’язковому періодичному медичному оглядові у строки, встановлені МОЗ.
Посадові особи територіального органу Держпродспоживслужби, Національної 

поліції, органів охорони здоров’я і керівники підприємств і організацій у разі сумніву 
щодо стану здоров’я особи, якій видано посвідчення тракториста-машиніста, можуть 
направляти таку особу на позачерговий медичний огляд в установленому порядку.».

4. Пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
«7. Посвідчення видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, вста-

новленому МОЗ, а також здобула професійну (професійно-технічну) освіту відповід-
но до освітньої програми за професіями, що передбачають отримання навичок ке-
рування машинами тих категорій, які заявлені на отримання посвідчення, та склала 
теоретичний і практичний іспити екзаменаційній комісії територіального органу Дер-
жпродспоживслужби. Відомості про видачу посвідчення протягом трьох днів вно-
сяться до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохід-
них шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, держателем якого є Дер-
жпродспоживслужба.

Під час теоретичного іспиту перевіряються знання правил дорожнього руху.
Екзаменаційні білети для складання теоретичних іспитів з правил дорожнього ру-

ху затверджуються наказом Головного сервісного центру МВС.
Під час практичного іспиту перевіряються навички керування машинами тих кате-

горій, які заявлені для отримання посвідчення.
Результати іспитів вносяться у протокол (додаток № 1).
Порядок складання, приймання іспитів затверджується Мінагрополітики.

8. Документом, що засвідчує проходження професійної підготовки, перепідготов-
ки або підвищення кваліфікації та одержання (підвищення) робітничої кваліфікації, є 
диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) ро-
бітничої кваліфікації, зразки яких затверджено постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 22 липня 2015 р. № 645 «Про документи про професійну (професійно-техніч-
ну) освіту державного зразка і додатки до них» (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 73, ст. 2400; 2018 р., № 46, ст. 1615), за професіями, що передбачають отриман-
ня навичок керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвід-
чення.».

5. В абзаці другому пункту 9 слова «кваліфікаційної комісії навчального закладу» 
замінити словами «державної кваліфікаційної комісії закладу освіти».

6. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Машини для приймання практичного іспиту надаються відповідним закладом 

освіти або особою, що екзаменується, у технічно справному стані.».
7. У пункті 12 слова «трактористів-машиністів» виключити.
8. Пункт 13 викласти в такій редакції:
«13.  Територіальний орган Держпродспоживслужби або Національна поліція 

протягом десяти днів надсилає вилучене посвідчення територіальному органу Дер-
жпродспоживслужби за місцем проживання особи, якій видано посвідчення тракто-
риста-машиніста.».

9. У пункті 14:
1) в абзаці другому слова «навчального закладу» замінити словами «закладу осві-

ти»;
2) абзац третій після слів «робітничої кваліфікації» доповнити словами «за про-

фесіями, що передбачають отримання навичок керування машинами тих категорій, 
які заявлені для отримання посвідчення»;

3) в абзаці шостому слова «одну фотокартку» замінити словами «дві фотокарт-
ки»;

4) абзац восьмий викласти в такій редакції:
«Крім зазначених документів, до екзаменаційної комісії подається документ, що 

засвічує особу. Для одержання дозволу на право керувати машинами інших катего-
рій також подається посвідчення тракториста-машиніста, якщо його наявність перед-
бачена професійним стандартом, затвердженим в установленому порядку.».

10. У пункті 15:
1) абзац перший після слів «робітничої кваліфікації» доповнити словами «за про-

фесіями, що передбачають отримання навичок керування машинами тих категорій, 
які заявлені для отримання посвідчення,»;

2) абзац другий виключити.
11. Абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:
«Випускникам закладів освіти, які одержали кваліфікацію тракториста-машиніста 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва або іншу кваліфікацію, 
яка передбачає набуття навичок керування машинами відповідних категорій, посвід-
чення видається після складання теоретичного і практичного іспитів екзаменаційній 
комісії територіального органу Держпродспоживслужби незалежно від їх віку. При 
цьому в графі посвідчення «Для особливих відміток» зазначається дата, починаючи 
з якої власник посвідчення має право керувати машинами.».

12. В абзаці першому пункту 22 слова «загальноосвітніх шкіл третього ступеня, 
професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної) освіти».

13. Абзац перший пункту 23 викласти в такій редакції:
«23. Особам, які закінчили заклади фахової передвищої, вищої освіти, освітні-

ми програмами яких передбачено вивчення машин, посвідчення може видаватися на 
підставі диплома після складання іспитів з правил дорожнього руху і практичних на-
вичок керування машинами відповідно до заявлених категорій за умови наявності в 
закладі освіти ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері професійної (профе-
сійно-технічної) освіти.».

14. В абзаці першому пункту 25 та пункті 33 слово «термін» у всіх відмінках замі-
нити словом «строк» у відповідному відмінку.

15. Абзац перший пункту 28 викласти в такій редакції:
«28. У разі втрати посвідчення на підставі заяви та пояснення власника видається 

нове посвідчення з поміткою «Дублікат» після перевірки факту видачі раніше такого 
посвідчення особі, яка заявила про його втрату.».

16. У назві розділу «Умови допуску навчальних закладів до підготовки, перепідго-
товки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів» слова «навчальних закла-
дів» замінити словами «закладів освіти».

17. Пункт 35 викласти в такій редакції:
«35. Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації осіб за про-

фесіями, що передбачають отримання навичок керування машинами категорій, за-
значених у пункті 4 цього Положення, здійснюється у навчальних закладах, на під-
приємствах за наявності відповідної ліцензії, отриманої у визначеному законодав-
ством порядку.».

18. У пункті 36 слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти».
19. Пункт 37 викласти в такій редакції:
«37. Заклади освіти, які займаються професійною підготовкою, перепідготовкою 

і підвищенням кваліфікації осіб за професіями, що передбачають отримання нави-
чок керування машинами категорій, зазначених у пункті 4 цього Положення, пови-
нні бути зареєстровані в територіальному органі Держпродспоживслужби за місцем 
їх знаходження.».

20. У другому реченні абзацу першого пункту 38 слова «Навчальні заклади» замі-
нити словами «Заклади освіти».

21. У тексті Положення слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополіти-
ки».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 562 
Київ

Про внесення змін до Правил надання та  
отримання телекомунікаційних послуг

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердже-

них постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (Офіційний ві-
сник України, 2012 р., № 29, ст. 1074), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 2 червня 2021 р. № 562

ЗМІНИ, 
що вносяться до Правил надання та  

отримання телекомунікаційних послуг
1. У пункті 5:
1) в абзаці першому слова «нормативних документів» замінити словами «техніч-

них вимог»;
2) в абзаці другому слова «та нормативних документів» виключити.
2. У підпункті 5 пункту 17 слова «нормативними документами» замінити словами 

«технічними вимогами».
3. У пункті 20:
1) в абзаці першому слова «підтвердження відповідності вимогам нормативних 

документів» замінити словами «відповідність технічним вимогам та/або вимогам ін-
ших нормативно-правових актів»;

2) в абзаці другому слова «перелік сертифікованого обладнання, яке можна під-
ключати до телекомунікаційної мережі» замінити словами «перелік технічних засо-
бів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах».

4. У пункті 36: 
1) у підпункті 2 слова «документ про підтвердження відповідності» замінити сло-

вами «документ про відповідність технічним вимогам та/або вимогам інших норма-
тивно-правових актів у сфері телекомунікацій»; 

2) у підпункті 8 слова «документ про підтвердження відповідності згідно із законо-
давством» замінити словами «документ про відповідність технічним вимогам та/або 
вимогам інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій».

5. У пункті 39:
1) у підпункті 9 слова «нормативних документів» замінити словами «технічних 

вимог»;
2) підпункт 20 викласти в такій редакції: 
«20) використовувати автоматизовані системи розрахунків за послуги, які мають 

документ про відповідність технічним вимогам та/або вимогам інших нормативно-
правових актів у сфері телекомунікацій;».

6. У підпункті 2 пункту 56 слова «документа про підтвердження його відповідності 
вимогам нормативних документів» замінити словами «документа про його відповід-
ність технічним вимогам та/або вимогам інших нормативно-правових актів».

7. У підпункті 1 пункту 113 слова «нормативних документів» замінити словами 
«технічних вимог».

8. У пункті 146 слова «документ про підтвердження їх відповідності» замінити сло-
вами «документ про їх відповідність».

9. У підпункті 1 пункту 155 слова «вимог державних стандартів та» виключити.
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 квітня 2021 р. № 386-р 

Київ

Про внесення змін до розпоряджень  
Кабінету Міністрів України  

від 12 квітня 2021 р. № 340 і  
від 14 квітня 2021 р. № 311

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 р. № 340 
«Про затвердження Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 груд-
ня 2021 року» і від 14 квітня 2021 р. № 311 «Про затвердження плану заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спала-
хів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
на 2021 рік» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 386-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України  
від 12 квітня 2021 р. № 340 і від 14 квітня 2021 р. № 311

1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 р. № 340:
1) доповнити розпорядження пунктом 31 такого змісту:
«31. Міністерству внутрішніх справ забезпечити вакцинацію осіб, які мають пра-

во на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери 
його управління, та членів їх сімей, інших працівників органів системи Міністерства 
внутрішніх справ та членів їх сімей, а також за погодженням з Міністерством охоро-
ни здоров’я інших категорій осіб.»;

2) у Національному плані вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 ро-
ку, затвердженому зазначеним розпорядженням, у графі «Відповідальні за виконан-
ня» слово «МЗС» замінити словами 

«МЗС 
МВС».
2. У пункті 12 плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поши-

ренню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2021 рік, затвердженого розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 311, у графі «Відповідальні за 
виконання» слово «МОЗ» замінити словами 

«МОЗ 
МВС».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 квітня 2021 р. № 400-р 
Київ

Питання річних загальних зборів  
приватного акціонерного товариства 

«Укргідроенерго»
Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління 

об’єктами державної власності», Статуту приватного акціонерного товариства «Ук-
ргідроенерго», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 люто-
го 2021 р. № 235:

1. Затвердити:
річний звіт приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (далі — това-

риство) за 2020 рік;
звіт про винагороду членів наглядової ради товариства за 2020 рік;
звіт та висновки ревізійної комісії товариства за результатами перевірки фінансо-

вої звітності та фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.
2. За результатами розгляду звітів наглядової ради та виконавчого органу това-

риства визнати роботу наглядової ради та виконавчого органу товариства у 2020 ро-
ці незадовільною.

3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку товариства за 2020 рік та розмір 
річних дивідендів, що спрямовуються:

50 відсотків чистого прибутку в розмірі 2 068 479 тис. гривень — на виплату диві-
дендів до державного бюджету;

50 відсотків чистого прибутку в розмірі 2 068 479 тис. гривень — на розвиток ви-
робництва.

Виплату річних дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 
30 червня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 420-р 
Київ

Про скасування наказів Державного  
комітету з енергозбереження  

від 14 листопада 1997 р. № 101  
і від 31 травня 2002 р. № 65

Скасувати накази Державного комітету з енергозбереження від 14 листопада 1997 р.  
№ 101 і від 31 травня 2002 р. № 65.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 421-р 
Київ

Про внесення змін у додаток 1 до  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 8 лютого 2021 р. № 98
Внести зміни у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 

лютого 2021 р. № 98 «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснен-
ня переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охо-
рони здоров’я між місцевими бюджетами у 2021 році», виклавши його в редак-
ції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 лютого 2021 р. № 98 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 2021 р. № 421-р)

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації на здійснення переданих  

з державного бюджету видатків з утримання закладів  
освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами 

Вінницької області на 2021 рік

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг,  
тис. гривень

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 
_______

250 077,5

Усього 250 077,5

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 422-р 
Київ

Про передачу нерухомого майна у власність  
Сосницької селищної територіальної громади

Передати будівлі і споруди (реєстраційний номер 1988537474249) по вул. 8-го Бе-
резня, 21, у смт Сосниця Чернігівської області, що розміщені на земельній ділянці 
площею 4,06 гектара (кадастровий номер 7424955100:01:025:0164), у власність Со-
сницької селищної територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 426-р 
Київ

Про передачу будівлі у власність Плисківської 
сільської територіальної громади

Передати будівлю (реєстраційний номер 2157932574208) по вул. Квітковій, 19а, у 
с. Плиски (Ніжинський район Чернігівська область), що розміщена на земельній ді-
лянці площею 0,52 гектара (кадастровий номер 7420886000:01:001:0811), у власність 
Плисківської сільської територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 427-р 
Київ

Про передачу будівлі у власність  
Бахмацької міської територіальної громади
Передати будівлю (реєстраційний номер 2157885374203) по вул. Лесі Українки, 

6в, у с. Бахмачі (Чернігівська область), що розміщена на земельній ділянці площею 
0,4 гектара (кадастровий номер 7420380500:01:001:0443), у власність Бахмацької 
міської територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 428-р 
Київ

Про передачу нерухомого майна  
в Чернігівській області у власність 

територіальних громад
Передати:
будівлю (реєстраційний номер 2251517574233) по вул. Шевченка, 25, у с. Верті-

ївка, що розміщена на земельній ділянці площею 0,35 гектара (кадастровий номер 
7423381900:01:001:0335), у власність Вертіївської сільської територіальної громади;

будівлю (реєстраційний номер 2192896774217) по вул. О. Агеєва, 51-а, у смт Пара-
фіївка, що розміщена на земельній ділянці площею 0,4 гектара (кадастровий номер 
7421755700:01:001:0612), у власність Парафіївської селищної територіальної громади;

будівлю (реєстраційний номер 2157950474217) по вул. Центральній, 4/1, у с-щі 
Тростянець, що розміщена на земельній ділянці площею 0,1042 гектара (кадастро-
вий номер 7421788500:01:000:0135), у власність Парафіївської селищної територі-
альної громади;

будівлю (реєстраційний номер 2176830474224) по вул. Центральній, 143а, у смт 
Холми, що розміщена на земельній ділянці площею 0,4 гектара (кадастровий номер 
7422455400:01:002:0327), у власність Холминської селищної територіальної громади;

будівлю (реєстраційний номер 2200341274258) по вул. Перемоги, 4, у с. Тур’я, 
що розміщена на земельній ділянці площею 0,2072 гектара (кадастровий номер 
7425888800:06:000:2304), у власність Сновської міської територіальної громади;

будівлю (реєстраційний номер 2157836074206) по вул. Незалежності, 28а, у с. Ко-
бижча, що розміщена на земельній ділянці площею 0,2758 гектара (кадастровий номер 
7420684000:01:000:3988), у власність Бобровицької міської територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 429-р 
Київ

Про передачу будівлі у власність Куликівської 
селищної територіальної громади

Передати будівлю (реєстраційний номер 2157857274227) по вул. Шевченка, 94, у 
с. Салтикова Дівиця (Чернігівська область), що розміщена на земельній ділянці пло-
щею 0,3353 гектара (кадастровий номер 7422786500:09:004:0265), у власність Кули-
ківської селищної територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 430-р 
Київ

Про підготовку та відзначення у 2021 році 
100-річчя з дня заснування Державного 

закладу «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка»

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2021 році 
100-річчя з дня заснування Державного закладу «Луганський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка» у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персональний 
склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Організаційному комітетові розробити і затвердити до 28 травня 2021 р. план 
заходів з підготовки та відзначення у 2021 році 100-річчя з дня заснування Держав-
ного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 430-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення  

у 2021 році 100-річчя з дня заснування Державного закладу 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Міністр освіти і науки, голова Оргкомітету
Керівник Апарату Офісу Президента України, заступник голови Оргкомітету (за 

згодою)
Голова Луганської облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміні-

страції
Заступник Міністра фінансів
Міністр Кабінету Міністрів
Міський голова м. Старобільська (за згодою)
Перший проректор Державного закладу «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» (за згодою)
Президент Конфедерації роботодавців України (за згодою)
Президент Національної академії педагогічних наук (за згодою)
Ректор Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 434-р 
Київ

Про передачу будівлі у власність Коропської 
селищної територіальної громади

Передати будівлю (реєстраційний номер 2176306774222) по вул. Кільцевій, 1б, у 
с. Нехаївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, що розміщена на зе-
мельній ділянці площею 0,2 гектара (кадастровий номер 7422285000:01:001:0671), у 
власність Коропської селищної територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 480-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Протоколу між Урядом України 
і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про 
внесення змін до Угоди між Урядом України  

і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів  
про уникнення подвійного оподаткування  

та попередження податкових ухилень  
стосовно податків на доходи і капітал

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Протокол між Урядом України і 
Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про внесення змін до Угоди між Урядом Укра-
їни і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про уникнення подвійного оподаткуван-
ня та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал, вчи-
нений 14 лютого 2021 р. у м. Абу-Дабі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 482-р 
Київ

Про внесення змін у додаток 1  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2020 р. № 1010 

Внести зміни у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від  
12 серпня 2020 р. № 1010 «Про передачу об’єктів державної власності до сфери 
управління Фонду державного майна», виключивши такі позиції:

«22956220 Державне підприємство «Всеукраїнський науково-методичний та 
дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини»

05482989 Український державний науково-дослідний та проектний інститут 
«Укрндіпроектреставрація».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 483-р 
Київ

Про утворення Київського інституту  
Національної гвардії України

1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ щодо утворення ви-
щого військового навчального закладу — Київського інституту Національної гвардії 
України шляхом виділу Київського факультету Національної академії Національної 
гвардії України із складу Національної академії Національної гвардії України із відне-
сенням його до сфери управління зазначеного Міністерства.

Утворення зазначеного Інституту здійснити в межах бюджетних призначень, перед-
бачених у державному бюджеті для Міністерства внутрішніх справ на відповідний рік.

2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти Київського факультету Національ-
ної академії Національної гвардії України продовжують навчання в Київському інсти-
туті Національної гвардії України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 484-р 
Київ

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

Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. 
№ 309 «Про порушення дисциплінарного провадження стосовно заступника Голови 
Державної служби геології та надр України Сарамаги Р. К.» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2021 р., № 33, ст. 1951) — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 28 квітня 2021 р. № 379, замінивши в абзаці другому слова і цифри 
«до 14 травня 2021 р.» словами і цифрами «до 11 червня 2021 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2021 р. № 492-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 19 травня 2021 р. № 458 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 458 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на  Новікову І. Ю.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 537-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану  
акціонерного товариства «Національна  

акціонерна компанія «Нафтогаз України»  
на 2021 рік

Затвердити фінансовий план акціонерного товариства «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» на 2021 рік, що додається до оригіналу.

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 26 травня 2021 р. № 515-р 

Київ

Про оголошення повторного конкурсу 
на зайняття посади Голови Державного 

агентства резерву
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну служ-

бу» оголосити з 27 травня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади Голови Дер-
жавного агентства резерву з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 515-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади  

Голови Державного агентства резерву
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень керівника державної служби Держрезерву;
2) реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 29 400 гривень; 
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) інформація приймається до 17 години 2 червня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 7 червня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або ке-

рівником державної служби переможця (переможців) конкурсу — дистанційно в ре-
жимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Зайцев Антон 
Ігорович (044) 256-00-97, zaytsev@nads.gov.ua).

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

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи 
«Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозді-
лів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на 
керівних посадах у сфері державного матеріального резерву 
— не менше трьох років

3. Володіння дер-
жавною мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іно-
земною мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і 
розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на само-
віддану роботу, досягнення індивідуального та командно-
го результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти результа-
тивністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сто-
рони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприйма-
ти та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери держав-
ної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації держав-
ної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучен-
ня до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне  
бачення

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

5. Управління змі-
нами та інно-
вації

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

6. Доброчесність 
та дотримання 
правил етичної 
поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила 
етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або 
небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобіган-
ня корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне мис-
лення

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

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 516-р 
Київ

Про призначення академічної стипендії  
Кабінету Міністрів України студентам  
закладів вищої освіти та аспірантам

Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам закладів 
вищої освіти на ІІ семестр 2020/2021 навчального року та аспірантам на 2021/2022 
навчальний рік згідно з додатками 1 і 2.

Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду закладів вищої освіти. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 р. № 516-р
СПИСОК 

студентів закладів вищої освіти, яким призначено академічну стипендію  
Кабінету Міністрів України на ІІ семестр 2020/2021 навчального року

АНТОНОВА Марина Станіславівна — студентка Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського (м. Київ)

АРЛАНОВА Олена Дмитрівна — курсант Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк Луганської області)

БАНОВСЬКА Дар’я Костянтинівна — студентка Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)

БЕЗРУЧКО Назар Валентинович — студент Херсонського державного аграрно-
економічного університету

БЕНЗАРЬ Антон Єгорович — студент Державного вищого навчального закладу 
«Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ Донецької області)

БЕРЕЗОРУЦЬКА Олена Валеріївна — студентка Державного університету «Одесь-
ка політехніка»

БЕРКУНСЬКИЙ Олександр Євгенович — студент Національного університету ко-
раблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

БІЛОУС Ольга Ігорівна — студентка Донецького національного університету іме-
ні Василя Стуса (м. Вінниця)

БОНДАРЕНКО Дмитро Ігорович — студент Миколаївського національного аграр-
ного університету

БОНДАРЕНКО Ксенія Вікторівна — студентка Донецького національного універ-
ситету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг Дні-
пропетровської області)

ВЕРБОВА Альона Сергіївна — студентка Одеського державного екологічного уні-
верситету

ВОЛОБУЄВ Микита Андрійович — курсант Донецького юридичного інституту МВС 
України (м. Маріуполь Донецької області)

ГАЛКІН Роман Дмитрович — студент Чорноморського національного університе-
ту імені Петра Могили (м. Миколаїв)

ГАНАБА Вікторія Василівна — курсант Національної академії Державної прикор-
донної служби України ім. Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

ГІЛЬ Марина Анатоліївна — студентка Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди

ГОБЕРЛАС Сергій Олександрович — студент Миколаївського національного уні-
верситету імені В. О. Сухомлинського

ГОРЕЛІНА Поліна Дмитрівна — студентка Київського національного лінгвістич-
ного університету

ГРИЦИШИН Вікторія Степанівна — студентка Тернопільського національного тех-
нічного університету імені Івана Пулюя

ГРИЩЕНКО Анастасія Олегівна — студентка Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка

ДАБЕКА Вікторія Сергіївна — студентка Національного університету  «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка»

ДЕМ’ЯНЧЕНКО Анастасія Сергіївна — студентка Національного університету  «Ки-
єво-Могилянська академія»

ДОРОШ Максим Юрійович — студент Луцького національного технічного універ-
ситету (Волинська область)

ДРИГІНА Вікторія Едуардівна — студентка Східноукраїнського національного уні-
верситету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської області)

ДРУЗЬ Владислава Дмитрівна — студентка Національного технічного університе-
ту України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЖИГУЛА Софія Ігорівна — студентка Національного авіаційного університету (м. Київ)
ЗАХАРОВА Анна Ігорівна  — студентка Криворізького національного університе-

ту (Дніпропетровська область)
ЗОНОВА Катерина Володимирівна — студентка Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
ЗУБКО Марина Сергіївна — студентка Донецького національного медичного уні-

верситету (м. Лиман Донецької області)
ІВАНІНА Анастасія Віталіївна — курсант Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ)
КАРАВАНОВ Максим Олександрович — курсант Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)
КАРПЕНКО Вероніка Юріївна — курсант Військового інституту Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка
КАУН Євгеній Михайлович — курсант Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
КОВАЛЕНКО Альона Ярославівна — студентка Сумського державного університету
КОЗАК Микола Віталійович — курсант Львівського державного університету вну-

трішніх справ
КОЗЛОВСЬКА Наталія Ярославівна  — студентка Національного університету хар-

чових технологій (м. Київ)
КОННОВА Ольга Владиславівна — студентка Херсонського державного університету
КОНОВАКатерина Ігорівна — студентка Університету митної справи та фінансів 

(м. Дніпро)
КОНОХ Катерина Михайлівна — курсант Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
КОСИНСЬКА Катерина Петрівна — студентка Дніпровського державного аграрно-

економічного університету
КРАСЬКО Сюзана Андріївна — студентка Національного університету  «Львівська 

політехніка»
КРУПИЧ Анюта Олегівна — студентка Національного медичного університету іме-

ні О. О. Богомольця (м. Київ)
КУЛИК Катерина Андріївна — студентка Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
ЛАРЬКОВА Софія Олегівна — студентка Державного вищого навчального закладу  

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро)
ЛЕГА Єлизавета Андріївна — студентка Черкаського державного технологічного 

університету
ЛЕОНОВА Ірина Вячеславівна — студентка Західноукраїнського національного 

університету (м. Тернопіль)
ЛИСАК Ігор Русланович — студент Уманського національного університету садів-

ництва (Черкаська область)
ЛІСОВА Владислава Вікторівна — студентка Кам’янець-Подільського національ-

ного університету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)
МАНИК Ірина Сергіївна — студентка Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь Донецької області)
МАТВІЄНКО Сніжана Сергіївна — студентка Харківського національного універси-

тету будівництва та архітектури
МЕЛЬНИК Олена Олегівна — студентка Криворізького державного педагогічного 

університету (Дніпропетровська область)
МИРОШНИЧЕНКО Анастасія Миколаївна — студентка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (Чернігівська область)
МИХАЙЛОВА Дарія  — студентка Центральноукраїнського національного техніч-

ного університету (м. Кропивницький Кіровоградської області)
МІШУРОВСЬКА Альона Андріївна — студентка Полтавського національного педа-

гогічного університету імені В. Г. Короленка
МОВЧАН Данило Сергійович — студент Харківської державної академії фізичної 

культури
МЯКШИН Олександр Дмитрович — студент Державного вищого навчального за-

кладу  «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ Донецької 
області)

НАЛИВКО Наталія Валеріївна — студентка Одеського національного морського 
університету

НИРОВА Ганна Миколаївна  — студентка Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини (Черкаська область)

НІКІТЧУК Наталія Павлівна — студентка Державного вищого навчального закладу  
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Ско-
вороди» (Київська область)

ОНІЩЕНКО Ірина Валеріївна — студентка Донецького національного університету 
імені Василя Стуса (м. Вінниця)

ОНЧУЛЕНКУ Іван Іванович — студент Чернівецького торговельно-економічного 
інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ОСИПЕНКО Зоряна Анатоліївна — студентка Державного університету «Житомир-
ська політехніка»

ОСТАПЕНКО Галина Андріївна — студентка Харківського національного медич-
ного університету

ПАВЛУСЬ Софія Василівна — студентка Державного вищого навчального закладу  
«Ужгородський національний університет» (Закарпатська область)

ПАЛЯНИЦЯ Христина Богданівна — студентка Національного університету «Львів-
ська політехніка»

ПАРАЩУК Надія Василівна — студентка Львівської національної музичної акаде-
мії імені М. В. Лисенка

ПЕРКІН Єгор Антонович — курсант Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (м. Дніпро)

ПЕРМІНОВА Дарія Дмитрівна — студентка Університету митної справи та фінан-
сів (м. Дніпро)

ПОДЛУЖНИЙ Михайло Сергійович  — студент Запорізького державного медич-
ного університету

ПОДУФАЛОВ Андрій Олегович — студент Державного вищого навчального закла-
ду  «Національний лісотехнічний університет України» (м. Львів)

ПОЛЗІКОВА Марія Миколаївна — студентка Придніпровської державної академії 
фізичної культури і спорту (м. Дніпро) 

ПОЛЬОВИК Євгенія Вікторівна — студентка Київського національного торговель-
но-економічного університету

ПОЛЮХОВИЧ Аліна Анатоліївна — студентка Київського національного торго-
вельно-економічного університету

ПОПОВА Юлія Сергіївна — студентка Донецького національного університету еко-
номіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг Дніпропетров-
ської області)

ПОПОВА Олена Ярославівна — студентка Бердянського державного педагогічно-
го університету (Запорізька область)

ПРОНЮК Олена Дмитрівна — студентка Харківського національного університе-
ту радіоелектроніки

ПУГАЧ Марія Михайлівна — студентка Вінницького державного педагогічного уні-
верситету імені Михайла Коцюбинського

РИГАРОВИЧ Олександр Дмитрович — студент Київського національного універ-
ситету будівництва і архітектури

РИЖКОВА Анастасія Володимирівна — студентка Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара

РОМАНАШЕНКО Ірина Олександрівна — студентка Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

САДИГОВ Руслан Назімович — студент Житомирського державного університе-
ту імені Івана Франка

СЕМОНЕНКО Альона Сергіївна — студентка Сумського національного аграрного 
університету

СИТНІК Анастасія Віталіївна — студентка Маріупольського державного універси-
тету (Донецька область)

СІСЕЦЬКА Аліна Владиславівна — курсант Інституту підготовки юридичних кадрів 
для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Яросла-
ва Мудрого (м. Харків)

СКРИБЧЕНКО Світлана Ігорівна — студентка Маріупольського державного універ-
ситету (Донецька область)

СПІРКІН Едуард Костянтинович — студент Черкаського національного університе-
ту імені Богдана Хмельницького

ТКАЧЕНКО Аліна Юріївна — студентка Черкаського навчально-наукового інститу-
ту Університету банківської справи

ТКАЧУК Олександр Олександрович — студент Запорізького національного уні-
верситету

ТРУШКІНА Марина Віталіївна — студентка Мелітопольського державного педаго-
гічного університету імені Богдана Хмельницького (Запорізька область)

ФІЛЕВИЧ Ольга Андріївна — студентка Вінницького національного медичного уні-
верситету імені М. І. Пирогова

ЧЕРЕВКО Валентин Миколайович — студент Національного університету  «Черні-
гівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

ЧЕРЕДА Іван Володимирович — студент Державного вищого навчального закладу  
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЧУДЕСНА Еліна Едуардівна — студентка Дніпровського національного університе-
ту залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ШАРКО Ірина Юріївна — студентка Національного транспортного університету (м. Київ)
ШВЕЦЬ Вікторія Олександрівна — студентка Національного університету  «Чер-

нігівська політехніка»
ШИШКІНА Віра Ігорівна — студентка Одеського національного університету іме-

ні І. І. Мечникова
ЩЕРБАКОВА Юлія Олександрівна — студентка Полтавської державної аграрної 

академії
ЯРМАКОВА Лілія Олександрівна — студентка Державного закладу  «Луганський на-

ціональний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ Луганської області)
ЯСЕНТЮК Анастасія Сергіївна — студентка Університету державної фіскальної 

служби України (м. Ірпінь Київської області)
ЯЩУК Тарас Олександрович — студент Вінницького національного аграрного уні-

верситету
Додаток 2 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 516-р

СПИСОК 
аспірантів закладів вищої освіти, яким призначено академічну стипендію  

Кабінету Міністрів України на 2021/2022 навчальний рік
ВЕРЕШКО Євгенія Юріївна — аспірантка Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича
ГУДЗЬ Олексій Євгенійович — аспірант Національного технічного університету 

України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
ГУТІВ Василь Володимирович — аспірант Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича
ЗАЄЦЬ Уляна Олегівна — ад’юнкт Харківського національного університету вну-

трішніх справ
КАПЕЛЬКА Ігор Геннадійович  аспірант Національного фармацевтичного універ-

ситету (м. Харків)
КУТУЗОВА Анастасія Сергіївна — аспірантка Національного технічного універси-

тету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
КУЧЕРІВ Олеся Ільківна — аспірантка Київського національного університету іме-

ні Тараса Шевченка 
ЛИТВИНЧУК Ілля Володимирович — аспірант Національного університету «Львів-

ська політехніка» 
ЛОЗА Тетяна Василівна  аспірантка Університету державної фіскальної служби 

України (м. Ірпінь Київської області)
МАКОВСЬКИЙ Артем Олегович — ад’юнкт Національної академії Державної при-

кордонної служби України ім. Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)
СЕРГІЄНКО Павло Анатолійович — аспірант Національного технічного університе-

ту України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
СИНОВЕРСЬКА Тетяна Іванівна — ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ 

(м. Київ)
СТЕПАНЮК Кирило Петрович  — аспірант Національної академії Служби безпе-

ки України (м. Київ)
ТЕРЕЩЕНКО Оксана Вікторівна — аспірантка Національного технічного універси-

тету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ТЕРЕЩУК Володимир Валерійович — аспірант Національного технічного універ-

ситету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ТИШКОВЕЦЬ Марія Вячеславівна — аспірантка Національного технічного універ-

ситету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ТОВСТЕНКО Ігор Ігорович — аспірант Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ТЮРКЕДЖИ Наталя Станіславівна аспірантка Харківської державної академії культури
ФІЛІППЕНКОВ Олексій Володимирович — ад’юнкт Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ЧАПОВСЬКИЙ Євгеній Юрійович — аспірант Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка
ЩЬОГОЛЄВ Максим Олегович — аспірант Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ЯКУШЕВА Наталія Валентинівна — аспірантка Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
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На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Шамбазову Ар-
туру Ренатовичу, 22.05.1985 року народження, уроджен-
цю смт Октябрське Автономної Республіки Крим, громадя-
нину України, останнє відоме місце реєстрації та проживан-
ня: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Учи-
лищна, 38 необхідно з’явитися 11 червня 2021 року о 10 го-
дині 00 хвилин до заступника начальника відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ко-
пійки К. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі 
у проведенні допиту в якості підозрюваного та інших слід-
чих та процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 42015010000000006 від 09.02.2015, яке розслідується за 
ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 438 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Тишеніну Андрію 
В’ячеславовичу, 21.05.1981 року народження, уродженцю  
м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, громадянину 
України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський, 
вул. Енергетиків, 6/13, кв. 21  необхідно з’явитися 11 черв-
ня 2021 року о 14 годині 00 хвилин до заступника начальни-
ка відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя Копійки К. В. за адресою: м. Київ, вул. Діло-
ва, 24, для участі у проведенні допиту в якості підозрювано-
го та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному 
провадженні № 42015010000000006 від 09.02.2015, яке роз-
слідується за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 438 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про за-
безпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» необхідно з’явитися до Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв,  вул. Володимирська, 15, для участі в розгляді клопотання слідчого про здійснення спе-
ціального досудового розслідування підозрюваним: 

— Комелов Іван Миколайович, 26.09.1975 року народження, громадянин України, за-
реєстрований за адресою: місто Севастополь, вул. Луначарського, буд. 29, кв. 3 у кримі-
нальному провадженні  № 22021011000000026 від 18.05.2021 за  ч. 1 ст. 111 КК України, 
09.06.2021 на 10:00 годин, зала 202;

— Синявський Олександр Володимирович, 12.03.1979 року народження, громадянин 
України, зареєстрований за адресою: місто Севастополь, проспект Генерала Острякова, 
буд. 84, кв. 21 у кримінальному провадженні  № 12020010000000109 від 28.07.2020 за ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України, 09.06.2021 на 10:15 годин, зала 202;

— Кабашний Олександр Володимирович, 13.03.1968 року народження, громадянин 
України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, 
24; у кримінальному провадженні № 42021010000000005 від 16.02.2021 за ч. 1 ст. 438 КК 
України,  10.06.2021 на 11:40 годин, зала 318;

— Мальцев Артем Олександрович, 04.09.1976 року народження, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: м. Севастополь, вул. Хрустальова, 31, кв. 52, у кримінальному 
провадженні № 22018011000000013 від 21.02.2018 за ч. 1 ст. 111 КК України, 10.06.2021 на 
12:30 годин, зала 209;

— Живодуєв Сергій Олександрович, 09.01.1956 року народження, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Щелкунова, 2, кв. 21, у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000031 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України, 
17.06.2021 на 08:30 годин, зала 204.

Повістка про виклик 

Громадянина України Лунєв Віталій Валерійович, 
08.08.1985 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 15 хв. 9, 10, та 
11 червня 2021 року до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, 33, (тел. 044-256-95-92) до слідчого Будни-
ка І. В., для вручення письмового повідомлення про підозру 
та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 22021000000000172. Поважними причинами неприбуття 
на виклик є: затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення; обставини непереборної си-
ли; відсутність особи у місці проживання протягом тривало-
го часу; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, чле-
нів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; ін-
ші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення на 
виклик. Якщо підозрюваний не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення та може бути застосо-
вано привід. Ухилення від явки на виклик слідчого підозрю-
ваним, який перебуває на тимчасово окупованій терито-
рії України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Сьома київська державна нотаріальна 

контора (м. Київ, вул. Ахматової Анни, 

7/15) запрошує спадкоємців померлої 

30 грудня 2006 року 

Ельгарт Стелли Петрівни, 1935 р.н.)

Втрачені документи: 
Технічний формуляр малого судна 

№312-018126-18 Регістровий номер 
SRU934095, Судновий білет ДБ №016126, 

Свідоцтво про право власності судна/
право плавання під держпрапором 

України ІН №61478, з реєстраційним номером 
UAK-1164-K, видані на ім’я Марчука О. О., 

вважати недійсними.

ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»  
(ЄДРПОУ 36865727) 

інформує про оприлюднення  
31 травня 2021 року 

фінансової звітності та звіту незалежного 
аудитора за 2020 рік

 на власному веб-сайті: 
https://rst-ukrn.wixsite.com/my-site.

Втрачені документи 
на ім’я Єрьомін Вячеслав 

Володимирович на судно з бортовим 
номером «UAD-0587-K». У зв’язку 

з вищевикладеним, 
вважати дані документи недійсними.

Загублено документ: 
свідоцтво про право на спадщину 

за заповітом, видане П’ятою Київською 
державною нотаріальною конторою 

17.11.2016 за реєстраційним номером 
2-461 на Михайлика О. М.   

Повістка про виклик 

Підозрюваний Зубарєв Андрій Миколайович, 23.08.1983 р.н., відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається о 10 год. 
00 хв. 10 червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Украї-
ни Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А  
(тел. 044-281-51-60) для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 111 КК України. 

Повістка про виклик 

Підозрюваний Філін Олександр Васильович, 04.05.1974 р.н., відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається о 12 год. 
00 хв. 10 червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Украї-
ни Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А  
(тел. 044-281-51-60) для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 111 КК України.

 Повістка про виклик 

Підозрюваний Коржов Юрій Володимирович, 20.03.1978 р.н., відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається об 11 
год. 00 хв. 10 червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Укра-
їни Петращука Ю. О. у каб. 453 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А 
(тел. 044-281-51-60) для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Стовбуну Костянтину Сергійовичу, 18.09.1983 р.н., 
зареєстрованому за адресою: вул. Суворова, 60,  м. Донецьк, на під-
ставі ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 08 червня 2021 
року з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу 
УСБУ в Чернівецькій обл. за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, 
до старшого слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Володимировича, р.т. 
(0372)595440, для вручення йому повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, та виконання інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні  № 22018260000000064 від 20.11.2018. Поважні причи-
ни неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
01.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонець-

кого міського нотаріального округу Луганської обл. Гла-
говською О. В. була заведена спадкова справа після смер-
ті Федорова Анатолія Анатолійовича, 29.03.1951 р.н., який 
помер 02.11.2019 р., місце народження: Луганська обл.,  
м. Алчевськ. Для встановлення кола спадкоємців, які бажа-
ють прийняти спадщину, в тому числі,які були зареєстрова-
ні з померлим на день його смерті,та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за запо-
вітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської О. 
В, за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Мен-
делєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нота-
ріусу.

Боржник: ТОВ «ФОРТУНА АГРО 20»
код ЄДРПОУ 43540905

51660, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, 
м. Верхівцеве, вул. 

З. КОСМОДЕМ’ЯНСЬКОЇ, б. 76
ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
ТОВ «ТД «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (Первісний кредитор-код ЄДРПОУ 41970112) за Дого-

вором  № 300421 від 30.04.21р. про відступлення права вимоги, відступило  ТОВ «СЕРВІС- 
АГРОМАРКЕТ» (Новий кредитор) право грошової вимоги у розмірі 137 038,78 грн за Дого-
вором поставки № 165 від 13.05.20р., борг по якому стягнуто Рішенням Господарського су-
ду Дніпропетровської області від 02.02.21р. по справі № 904/6460/20. Отже сума боргу в роз-
мірі 137 038,78 грн підлягає сплаті ТОВ «Фортуна Агро 20» Новому кредитору ТОВ «СЕРВІС- 
АГРОМАРКЕТ» за реквізитами п/р UA783808050000000026001356342 в АТ «Райффайзен 
банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 38050723.

СПРАВА «ВОРОНЦОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF VORONTSOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 58925/14 та 4 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 21 січня 2021 року
У період з 19 до 22 лютого 2014 року заявники трималися під вартою в межах 

проваджень у справах про адміністративне правопорушення, порушених щодо них у 
зв’язку з їхньою фактичною або ймовірною участю у демонстрації у м. Харків 19 лю-
того 2014 року на підтримку протестів Євромайдану/Майдану. Заявників визнали ви-
нними у вчиненні адміністративного правопорушення і наклали стягнення у вигляді 
адміністративного арешту на строк п’ятнадцять діб.

Постанови у справах про адміністративне правопорушення ґрунтувалися майже 
виключно на рапортах і протоколах працівників міліції, які були сформульовані недо-
статньо чітко та не містили детальної інформації про події. 

Заявники стверджували, що лише під час цих засідань дізналися про пред’явленні 
обвинувачення у вчиненні адміністративного правопорушення та, що їм не надавала-
ся правова допомога під час засідань, оскільки вони не змогли зв’язатися із обрани-
ми ними на власний розсуд захисниками. 

22 лютого 2014 року Червонозаводський районний суд міста Харкова постановив 
звільнити заявників від відбування покарання, а пізніше ухвалив звільнити їх від ад-
міністративної відповідальності за вчинення відповідного адміністративного право-
порушення та закрив провадження. 

У період з 19 лютого до 06 березня 2014 року Харківська обласна прокуратура по-
рушила декілька кримінальних проваджень щодо працівників міліції у зв’язку з твер-
дженнями про вчинення ними різних неправомірних дій щодо осіб, які брали або 
підозрювалися в участі в демонстрації 19 лютого 2014 року, у тому числі стосовно 
стверджуваного перешкоджання доступу захисників до заявників. 

Також у період з 2014 до 2018 року розглядалися дисциплінарні провадження що-
до суддів Червонозаводського районного суду міста Харкова у зв’язку зі справами 
про адміністративне правопорушення щодо заявників. Вища рада правосуддя вста-
новила, що судді допустили серйозні процесуальні порушення і не провели ретельно-
го та об’єктивного розгляду справ, їх постанови були необґрунтованими і матеріали 
справ не містили жодних доказів, інкримінованих їм правопорушень. Верховний Суд 
України залишив без задоволення апеляційні скарги відповідних суддів. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція), що тримання їх під вартою протягом чотирьох днів у пе-
ріод з 19 до 22 лютого 2014 року було свавільним та незаконним. Вони також скар-
жились, посилаючись на пункт 3 статті 5 Конвенції, що не мали можливості підготу-
вати та оскаржити накладення на них адміністративного арешту під час засідання 20 
лютого 2014 року.

Розглянувши скарги заявників Європейський суд вирішив, що ці скарги мають 
розглядатися виключно за пунктом 1 статті 5 Конвенції та зазначив, що Червоноза-
водський районний суд у постановах скопіював рапорти та протоколи працівників мі-
ліції, беззаперечно визнавши їх допустимими доказами, не намагаючись перевіри-
ти основні факти справ. 

Європейський суд зауважив, що з огляду на серйозність основних недоліків, вста-
новлених у зв’язку з цими провадженнями, існує достатньо підстав для висновку, що 
тримання заявників під вартою «після засудження», яке вони частково відбули, не 
було «законним» у розумінні підпункту «а» пункту 1 статті 5 Конвенції та констатував 
порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
« 1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції у зв’язку із триман-

ням заявників під вартою протягом періоду, зазначеного у пункті 49;
4. Постановляє, що:
a. упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити пану 
М. Воронцову, пану А. Савченку, пану В. Струкову, пану О. Романькову та пану Д. Сі-
нельникову по 1 200 (одна тисяча двісті) євро та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди, ця сума має бу-
ти конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здій-
снення платежу;

b. із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КОСТИНА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(KOSTYNA v. UKRAINE)

(Заява № 41763/19)

Стислий виклад рішення від 11 березня 2021 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-

ся за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання його під вартою під час досу-
дового розслідування.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд, посилаючись на рішення у 
справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», зазначив, що у цій 
справі тривалість тримання заявника під вартою під час досудового розслідування 
була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість 
тримання заявника під вартою під час досудового розслідування була надмірною. От-
же, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що у цій заяві було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції щодо над-

мірної тривалості досудового тримання під вартою;
3. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-
ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «МАЛЮК ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MALYUK AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 16014/18 та 3 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 25 лютого 2021 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання їх під вартою під час до-
судового розслідування. У заявах № 5773/20 та № 12606/20 заявники також скаржи-
лися за пунктом 5 статті 5 Конвенції на відсутність або надання неналежного відшко-
дування за необґрунтовано довге тримання під вартою.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд, 
посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти Укра-
їни», дійшов висновку, що у цій справі тривалість тримання заявників під вартою під 
час досудового розслідування була надмірною та констатував порушення цього по-
ложення Конвенції. 

Щодо інших скарг заявників Європейський суд, посилаючись на свою попередню 
практику у справах проти України, дійшов висновку, що вони також свідчать про по-
рушення Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвен-

ції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання під вартою під час досудового роз-
слідування;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, пода-
ними відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю в додатку);

5. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення

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

Повістка про виклик 

Підозрюваний Зубарєв Андрій Миколайович, 
23.08.1983 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 08 
червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою:  
м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60) 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України. 

Повістка про виклик 

Підозрюваний Коржов Юрій Володимирович, 
20.03.1978 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається об 11 год. 00 хв. 08 
червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою:  
м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60) 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик 

Підозрюваний Філін Олександр Васильович, 
04.05.1974 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається о 12 год. 00 хв. 08 
червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою:  
м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60) 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Андрух Ірина Іванівна, 21.09.1959 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, 
квартал Шевченко, буд. 60, кв. 7, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 9, 10 та 11 червня 
2021 року о 10 год. 00 хв. до СВ 3 управління ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях (м.т. 0991985961), за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Космо-
навтів, буд. 18, для допиту та проведення інших процесуаль-
них дій у статусі підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 22020130000000066. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий С. ЯРУШКЕВИЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Нестеренко Олександр Олександрович, 

13.01.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська обл., 
м. Ровеньки,  вул. Врожайна, 21, в порядку ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 08.06.2021, 09.06.2021 
та 10.06.2021 до СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях (тел. 0645268110) за адресою: Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для до-
питу як підозрюваного та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22019130000000203 від 
08.10.2019. Наслідки та поважні причини неприбуття особи 
на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Слідчий Ю. Компанієць

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Волков Олександр Павлович, 15.10.1975 

р.н., зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. До-
вжанськ (колишнє м. Свердловськ), вул. Нахімова, буд. 8, в 
порядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 
08.06.2021, 09.06.2021 та 10.06.2021 до СВ 3 управління ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, 18, для допиту як підозрюваного та проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 
22021130000000068 від 25.03.2021. Наслідки та поважні 
причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 
КПК України.

Слідчий Є. Яблонський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Борищик Тамара Леонардівна, 30.12.1953 

р.н., зареєстрована за адресою: Луганська обл., Щастин-
ський р-н, с. Нижньотепле, пров. Другий Стадіонний, 12, в 
порядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 
08.06.2021, 09.06.2021 та 10.06.2021 до СВ 3 управління ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, для допиту як підозрюваної та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22021130000000031 від 08.02.2021. Наслідки та поважні 
причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 
КПК України.

Слідчий Ю. Компанієць

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кішкінов Віталій Михайлович, 07.01.1983 

р.н., останнє відоме місце проживання: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Пар. Комуни, 99, на підставі ст. ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 9, 10 та 11 черв-
ня 2021 року о 15 год. 00 хв. до СВ 3 управління ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях (м.т. 0991985961), за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Космо-
навтів, буд. 18, для допиту та проведення інших процесуаль-
них дій у статусі підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 22020130000000042. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий С. ЯРУШКЕВИЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Чеботарьов Сергій Анатолійович, 

13.12.1975 р.н., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 
квартал Героїв Сталінграду, 3, кв. 259, в порядку ст.ст. 
133, 135 КПК України викликається на 10 год. 08.06.2021, 
09.06.2021 та 10.06.2021 до СВ 3 управління ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях (тел. 0645268110) за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для 
допиту як підозрюваного та проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22021130000000026 
від 04.02.2021. Наслідки та поважні причини неприбуття осо-
би на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий А. Коробкін

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бурим Сергій Іванович, 13.08.1972 р.н., 

зареєстрований за адресою: Луганська область, Щастин-
ський район, с. Колядівка, вулиця Садова, буд. 9, в поряд-
ку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 00 
хв. 10.06.2021, 11.06.2021 та 12.06.2021 до слідчого в ОВС 
СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях Барабаша О. П. (тел. 0645268110) за адресою: Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для до-
питу як підозрюваного та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22019130000000214 від 
05.11.2019. Наслідки та поважні причини неприбуття особи 
на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Подобний Генадій Іванович, 19.02.1972 

р.н., зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Сєвєро-
донецьк, житловий р-н Щедріщеве, вул. Борова, буд. 11, в 
порядку ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 
09.06.2021, 10.06.2021 та 11.06.2021, до СВ 3 управління ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018130000000325 від 21.09.2018. Наслідки та поважні 
причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 
КПК України.

Слідчий М. Громов

Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу  
УСБУ в Чернівецькій області Усиков Олександр Во-
лодимирович викликає Гніденка Андрія Сергійови-
ча, 21.07.1983 року народження, 09.06.2021 о 10 год. 
00 хв. до слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій обл., 
м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, для вручення повідо-
млення про підозру, проведення допиту підозрюва-
ного та участі в інших слідчих та процесуальних діях 
у кримінальному провадженні №22016260000000035 
від 19.09.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Бєлєнков Ігор Сергійович, 09.01.1988 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, Москов-
ський проспект, 27, кв. 87, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 08, 09 та 10 черв-
ня 2021 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській облас-
ті Мельника С. М., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для проведення 
слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22016090000000113. По-
важні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

У зв’язку зі смертю Голубович Рахіли, 

18 червня 1960 року народження, померлої 

02 квітня 2021 року, відкрилась спадщина. 

Спадкоємцям звертатися до 02 жовтня 2021 року 

до приватного нотаріуса Кам’янського міського 

нотаріального округу Сухопарової Світлани 

Германівни за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, вул. Ковалевича, буд. 2, прим. 61, 

тел. 097-080-27-71.

Чорна Олена Миколаївна, 08.12.1969 р.н., зареє-
стрована за адресою: м. Луганськ, вул. Щорса, буд. 
29а, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 08, 09 та 10 червня 2021 року о 16 
год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу  
УСБУ в Івано-Франківській області Мельника С. М., р.т. 
(0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Са-
харова, буд. 15, для проведення слідчих та процесуаль-
них дій у статусі підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 22016090000000113. Поважні причини непри-
буття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття вказані в ст. 139 КПК України.

Обвинувачений Маровді Василь Васильович, 
22.12.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Закарпат-
ська область, Хустський район, с. Керецьки, вул. Ново-
селицька, 124, Вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 
10.06.2021 до Ужгородського міськрайонного суду За-
карпатської області (суддя Хамник М. М.) за адресою: 
місто Ужгород, вулиця Загорська, 53, для проведення 
підготовчого судового засідання у кримінальному про-
вадженні № 22018070000000124, за ознаками вчинення 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК 
України судовий розгляд може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого.

Мірошниченко Дмитро В’ячеславович, 22.05.1971 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 1-й Мікро-
район, 3/247, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 08, 09 та 10 червня 2021 року о 12 
год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 
УСБУ в Івано-Франківській області Мельника С. М., р.т. 
(0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Са-
харова, буд. 15, для проведення слідчих та процесуаль-
них дій у статусі підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 22016090000000113. Поважні причини непри-
буття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття вказані в ст. 139 КПК України.

Горбоконь О. Г., приватний нотаріус 

Ямпільського районного нотаріального 

округу Вінницької області (Вінницька область, 

м. Ямпіль, вул. Б. Хмельницького/Замкова, 44/84, 

тел. +380671467227) запрошує спадкоємців 

Гуцол Галини Ігнатіївни, 1942 року народження, 

яка померла 24 листопада 2015 року.

Хомутовський Андрій Олександрович, 31.07.1987 р.н., 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, квартал Пів-
денний, 3, кв. 13, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 08, 09 та 10 червня 2021 року о 
14 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відді-
лу УСБУ в Івано-Франківській області Мельника С. М., р.т. 
(0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Са-
харова, буд. 15, для проведення слідчих та процесуаль-
них дій у статусі підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 22016090000000113. Поважні причини непри-
буття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття вказані в ст. 139 КПК України.

28.05.2021 Національний банк України 

прийняв рішення про виключення 

з Державного реєстру фінансових установ 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ШАНС» 

(код ЄДРПОУ 25230988) та КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 

«ДОВІРА-ІЧНЯ» (код ЄДРПОУ 33380455) 

на підставі поданих ними заяв.

Повістка про виклик 

Підозрюваний Зубарєв Андрій Миколайович, 
23.08.1983 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 09 
червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою:  
м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60) 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик 

Підозрюваний Коржов Юрій Володимирович, 
20.03.1978 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається об 11 год. 00 хв. 09 
червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Петращука Ю. О. у каб. 453 за адресою:  
м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60) 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик 

Підозрюваний Філін Олександр Васильович, 
04.05.1974 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається о 12 год. 00 хв. 09 
червня 2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Петращука Ю. О. у каб. 452 за адресою:  
м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60) 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні 22020000000000070 за ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області пові-
домляє, що за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5, каб. 202, 15.06.2021 року о 09:30 год. відбудеть-
ся підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Козуба Кирила Вікторовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. В підготовче судове засідання виклика-
ється обвинувачений Козуба Кирил Вікторович (зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Брай-
ляна Ю., буд. 28, кв. 4. В разі неможливості з’явитися до су-
ду просимо повідомити про причини неможливості прибут-
тя в судове засідання. 

Суддя Феняк Олександр Романович 

Повістка про виклик підозрюваного
Видиш Олексій Сергійович, 25.06.1983 року народження, місце ре-

єстрації:                                       м. Рубіжне, Сєвєродонецький ра-
йон, Луганська область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, Вам як підозрюваному у кримінальному провадженні  
№ 12021130000000005 від 05.01.2021 за ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 
ст. 263, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України не-
обхідно з’явитися 07.06.2021 о 10 год. 00 хв., 08.06.2021 о 10 год. 00 
хв., 09.06.2021 о 10 год. 00 хв., до старшого слідчого в особливо важ-
ливих справах СУ ГУНП в Луганській області Горіна А.В. за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1, службовий кабінет  
№ 619, для допиту як підозрюваного та проведення інших слідчих та 
процесуальних дій.

Повістка про виклик підозрюваного
Цибенко Роман Євгенович, 24.04.1980 року народження, місце  

реєстрації:                                       м. Рубіжне, Сєвєродонецький  
район, Луганська область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 12021130000000005 від 05.01.2021 за  
ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, необхідно з’явитися 07.06.2021 о 09 год. 
00 хв., 08.06.2021 о 09 год. 00 хв., 09.06.2021 о 09 год. 00 хв., до старшо-
го слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Луганській області  
Горіна А.В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсо-
ва, 1, службовий кабінет № 619, для допиту як підозрюваного та прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій.

Повістка про виклик 
Обвинувачена Чинякова Світлана Олександрівна, 25 жовтня 1980 року наро-

дження, мешкає за адресою: Донецька область, м. Сіверськ, вул. Тиха (К. Лібкнех-
та), б. 48, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України ви-
кликається Артемівським міськрайонним судом Донецької  області для участі в 
статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального прова-
дження № 22017050000000236 від 14 листопада 2018 року за обвинуваченням Чи-
някової Світлани Олександрівни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань при-
міщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, кв. 312, 
14.06.2021 року о 15 год. 50 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст.138 КПК  України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом 
до суду передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н. М.

Повістка про виклик підозрюваного
Вєдєрников Віталій Володимирович, 11.11.1975 року народжен-

ня, місце реєстрації:                                      м. Рубіжне, Сє-
вєродонецький район, Луганська область, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам як підозрюваному у кри-
мінальному провадженні № 12021130000000005 від 05.01.2021 
за ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України необхідно з’явитися 07.06.2021 о 12 год.  
00 хв., 08.06.2021 о 12 год. 00 хв., 09.06.2021 о 12 год. 00 хв., до старшо-
го слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Луганській області  
Горіна А. В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсо-
ва, 1, службовий кабінет № 619, для допиту як підозрюваного та прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій.

Повістка про виклик підозрюваного
Додукалов Володимир Вікторович, 08.03.1970 року народження, міс-

це реєстрації:                                        м. Рубіжне, Сєвєродонецький 
район, Луганська область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-
5 КПК України, Вам як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 12021130000000005 від 05.01.2021 за ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 
ст. 263, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, необ-
хідно з’явитися 07.06.2021 об 11 год. 00 хв., 08.06.2021 об 11 год. 00 
хв., 09.06.2021 об 11 год. 00 хв., до старшого слідчого в особливо важ-
ливих справах СУ ГУНП в Луганській області Горіна А. В. за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1, службовий кабінет  
№ 619, для допиту як підозрюваного та проведення інших слідчих та 
процесуальних дій.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Воронова Андрія 

Миколайовича, 30.11.1968 року народження зареєстрованого за адресою:  
м. Дружківка Донецької області, вул. Постишева, 18/1, який фактично пере-
буває на тимчасово окупованій території в м. Донецьк, як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань №22018260000000062 від 12.11.2018р. за ч.1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться о 10-00 год. 10.06.2021 року за адресою:  
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 8.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Воронова 
А.М. у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня останній вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя Одовічен Я. В.  
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Укргiдрометцентр

НУБіП України відзначив 123-річчя
Ірина КУШНІРЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

Найбільший у Східній Єв-
ропі заклад вищої освіти, 

в якому вивчають науки про 
життя, — Національний уні-
верситет біоресурсів і приро-
докористування України від-
святкував 123-річчя.

Розпочавшись як сільсько-
господарське відділення Ки-
ївського політехнічного інсти-
туту 1898 року, коли іспити в 
перших його випускників при-
ймав Дмитро Менделєєв, він 
перетворився на провідний 
дослідницький університет 
України з великим потенціа-
лом і мережею відокремлених 
навчальних підрозділів у ба-
гатьох регіонах. Це відобра-
жено на його оновлених гер-
бі й прапорі, який злетів у не-
бо на урочистому святкуванні 
цьогорічного Дня університе-
ту. Гостями заходу були чле-
ни уряду — міністри освіти і 
науки Сергій Шкарлет, аграр-
ної політики та продовольства 
Роман Лещенко, державний 
секретар Кабінету Міністрів 
України Олександр Ярема (до 
речі, випускник НУБіП).

«На 105 кафедрах і в по-
над 400 навчально-науко-
вих лабораторіях нашого ви-
шу працюють понад півто-
ри тисячі висококваліфікова-
них викладачів: 262 докто-
ри наук, 38 академіків і чле-
нів-кореспондентів та 916 
кандидатів наук, — розпові-
дає ректор Станіслав Ніко-
лаєнко. — А загалом НУБіП 
нині — це майже 30-тисяч-

на родина викладачів і сту-
дентів. Вищу освіту тут здо-
бувають землевпорядники, 
інженери-механіки, фахівці 
з комп’ютерної і програмної 
інженерії, будівельники, лі-
сівники, лікарі ветеринарної 
медицини, економісти, мене-

джери, юристи, соціальні пе-
дагоги та інші. Вони навча-
ються за 32 напрямами підго-
товки бакалаврату і 34 спеці-
альностями магістратури. 

Серед наших випускників 
багато видатних державних, 
громадських і наукових діячів. 

У вісьмох скликаннях парла-
менту працювали близько со-
тні депутатів з дипломами на-
шого вишу. А про якість на-
вчання як наріжний камінь на-
шої діяльності свідчить те, що 
НУБіП входить у десятку най-
кращих в Україні й трійку сто-
личних закладів вищої осві-
ти». 

Університет має великі між-
народні зв’язки: співпрацює зі 
149 вишами та освітніми за-
кладами із 41 країни. Діють 11 
міжнародних програм з мож-
ливістю отримання подвій-
них дипломів у Токійському 
аграрному (Японія), Універси-
теті прикладних наук Ваєнш-
тефан-Триздорф, Університе-
ті Ангальт (Німеччина), Вар-
шавському університеті наук 
про життя, Поморській акаде-
мії у Слупську (Польща) та ін-
ших провідних навчальних за-
кладах. А цього року НУБіП 
відкриває філіал у Китаї. Про 
міжнародне визнання свід-
чать і високі позиції універси-
тету в рейтингу QS.

Із вишем охоче співпра-
цюють національні й закор-
донні компанії та підприєм-
ства, серед яких всесвітньо 
відомі корпорації John Deere, 
Kuhn, Hardi, Dow Chemical, 
Syngenta, Monsanto та інші. 
Вони допомагають з обла-
штуванням новітніх лабора-
торій, призначають стипендії 
й запрошують найздібніших 
студентів до себе на роботу.

Ось такий він, університет 
із 123-річною історією, для 
якого вік не вік. Адже його ко-
лектив крокує в ногу з часом.

Матеріали підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Дві маленькі сестрички 
взяли татову машину, 
щоб доїхати до океану

НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ. Поліція американського штату Юта 
повідомила, що була неабияк здивована, коли з’ясувалося, що 
дев’ятирічна дівчинка керувала автомобілем, а поруч на пасажир-
ському сидінні сиділа її чотирирічна сестра. Дівчатка сказали по-
ліцейським, що прямували в Каліфорнію, бо хотіли поплавати 
в океані. Вони їхали хайвеєм, вдарили іншу машину і зіткнулися 
лоб у лоб з вантажівкою, написало поліцейське управління штату 
у Twitter. Обидві сестри були пристебнуті ременями безпеки і не по-
страждали.

У поліцейському управлінні розповіли, що дівчатка прокинули-
ся о 3 годині ночі й, поки батьки спали, взяли ключі від автомобі-
ля Chevy Malibu. До Каліфорнії зі штату Юта 10 годин подорожі. 
Дев’ятирічна сестра, яка була за кремом, проїхала 16 кілометрів, 
перш ніж зачепити інший автомобіль і врізатися у вантажівку. Во-
дій вантажівки, який не постраждав, викликав поліцію. 

Запис поліцейських камер показує наслідки автокатастрофи 
й пошкоджений червоний Chevy Malibu. Можна почути, як один з 
офіцерів вигукує: «Це божевілля! Вона за кермом?» Батьки дівча-
ток не встигли помітити, що діти зникли. Їх розбудила поліція і пові-
домила про аварію. 

«Батьки були шоковані, дізнавшись, що сталося, і коли зрозумі-
ли, що дівчаток немає в будинку», — сказав місцевим ЗМІ детек-
тив Скотт Ліст.

Молодь Китаю не хоче тяжко працювати
НОВА КУЛЬТУРА. Молодь 

у Китаї втомилася від культу-
ри виснажливої праці за неве-
лику винагороду. Вона поча-
ла виступати за зміни у спо-
собі життя й запровадження 
нової культури — «Лежи не-
порушно». 

Цей новий тренд tang ping 
— противага суспільному тис-
ку, який вимагає від молодої 
людини знайти роботу і пра-
цювати там зразково, проте 
виснажливо і понаднормово. 
Адже ринок праці у Китаї ско-
рочується, і молоді часто до-
водиться працювати довше, 
ніж стандартний восьмиго-
динний робочий день. 

Термін tang ping походить з 
повідомлення, опубліковано-
го на популярній китайській 
соціальній онлайн-платформі. 
«Лежати непорушно — це мій 
мудрий рух, — написав корис-
тувач і згодом видалив допис. 
— Тільки лежачи люди мо-
жуть зрозуміти суть речей». 

Цей коментар став попу-
лярним, і його стали широко 
обговорювати на іншому мод-
ному китайському сайті мікро-
блогінгу Sina Weibo. Так тер-
мін tang ping увійшов у моду. 
Суть цього тренду полягає у 
такому: не перевтомлювати-
ся, задовольнятися досягнен-
ням скромних цілей і знаходи-
ти час на те, щоб розслабити-

ся. Ці принципи знайшли ба-
гато прихильників і надихну-
ли на появу численних мемів. 
Нині tang ping називаються 
новим духовним рухом. 

«Надсилання резюме і по-
шук роботи були схожими 
на те, ніби ти збираєшся за-
кинути вудку, щоб спіймати 
голку в океані, — розповів в 
інтерв’ю агентству AFP лабо-
рант однієї з наукових уста-

нов Китаю, який відмовився 
називати своє ім’я. За слова-
ми 24-річного хлопця, моло-
де покоління відчуває надзви-
чайний тиск суспільної дум-
ки, тому прагне спокійнішого 
життя. — «Лежати непоруш-
но» — це не очікування смер-
ті, бо я все ще працюю. Це 
означає просто більше дба-
ти про себе і не перепрацьо-
вувати». 

Інформаційний сайт Sixth 
Tone повідомив, що гру-
па tang ping, створена на 
онлайн-платформі, зібрала 6 
тисяч учасників. Однак ідеть-
ся, що китайська влада на-
магається перешкодити по-
ширенню нового тренду, то-
му видалила цю групу і зро-
била неможливим пошук хе-
штега #TangPing  на сайті 
Sina Weibo. 

Про якість навчання в університеті, за словами його 
ректора Станіслава Ніколаєнка, свідчить той факт, що 
виш входить у десятку найкращих в Україні й трійку 
столичних закладів вищої освіти

Батьки тих дівчаток навіть не встигли помітити, що діти 
зникли в невідомому напрямку 
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Челендж tang ping — «лежати непорушно» набирає дедалі більше прихильників  
у Піднебесній  
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