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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Фастівська громада 
показує приклад іншим, 
як не лише гуртуватися, 
а й економічно 
розвиватися

Про те, як громади 
розпоряджатимуться земельними 
ресурсами на своїй території, 
«Урядовий кур’єр» розповідає на 
прикладі Черкащини 

РЕФОРМА

Президент про необхідність швидких дій у напрямку 
євроатлантичної інтеграції з огляду на військову 
загрозу з боку РФ 

ЦИФРА ДНЯ

17 629 
кредитів на загальну суму 45,9 мільярда 

гривень видали уповноважені банки від 
початку державної програми «Доступні 

кредити 5—7—9%»

Де нам оберіг,  
там ворогам зась

ВТЕРТИ НОСА! На Євро-2020 наша футбольна команда 
виступатиме у формі з національними символами, гаслами  
й зображенням Криму
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Вакцинація 
активізується вихідними 

АНТИКОВІД. Цими вихідними в 14 центрах масової вакци-
нації у містах України щеплено 15 025 людей. З них 6457 — у 
суботу та 8568 — у неділю. Щеплення здійснювали вакциною 
CoronaVac, яку виробила компанія Sinovac. Процес здійснюва-
ли 79 мобільних бригад.

Працювали три центри вакцинації в Одесі й по одному в Киє-
ві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кремен-
чуці, Лубнах, Миргороді й Горішніх Плавнях. Найбільше ін’єкцій 
зроблено в Києві на базі Міжнародного виставкового центру 
— 5048, у Львові на «Арені Львів» — 2447 й у трьох центрах в 
Одесі — 1329. Відкрито ще три пілотні центри в Києві, Одесі, 
Львові. За два дні там прищепили 4849 людей.

Відкриття таких центрів — ініціатива місцевої влади у від-
повідь на запит громадян вакцинуватися. Міністерство охоро-
ни здоров’я закликає владу інших міст наслідувати приклад і 
сприятиме створенню нових центрів. В Україні достатньо вак-
цини для центрів. Поки що вони працюють у вихідні й щеплю-
ють записаних у лист очікування вакцинації в додатку чи через 
сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ. 

В Україні висадять мільярд молодих дерев
СУСПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ. Окрім чистого повітря та води, українці повинні мати зиск від 
використання природних ресурсів держави 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Триває великий суспільний ді
алог на дуже важливі теми — 

Всеукраїнський форум «Україна 
30». На цьому дискусійному май
данчику говорили про інфраструк

туру, правосуддя, культуру, під
приємництво, безпеку, цифровіза
цію, землю, освіту і науку. Загалом 
відбулося десять форумів. На черзі 
— екологія та захист довкілля. 

По 9 червня включно представ
ники влади, громадянського сус
пільства, експерти обговорювати

муть збереження довкілля й при
родних ресурсів країни, поряту
нок лісів від вирубування й пожеж, 
зменшення промислового забруд
нення, правильне використання 
відходів, запобігання пожежам, 
якість води та ефективне її вико
ристання, майбутнє Чорнобиль

ської зони відчуження, боротьбу 
зі зміною клімату. Говоритимуть 
про те, які зміни, зокрема й зако
нодавчі, потрібні в галузі довкілля, 
аби українці дихали чистим повіт
рям, пили чисту воду, мали зиск 
від використання природних ре
сурсів держави, щоб власне вико

ристання природних багатств було 
ефективним. Відкрив Всеукраїн
ський форум «Україна 30. Еколо
гія» Президент Володимир Зелен
ський, який розповів про виклики 
сьогодення і про те, що ро
бить влада для розв’язання 
екологічних проблем. 2
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«План дій щодо членства в 

НАТО — реальний сигнал, 
явний знак. Це ще не 

членство, але дійсне бачення 
України як частини 

Альянсу в осяжній 
перспективі».



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Де нам оберіг, там ворогам зась
Юрій МЕДУНИЦЯ, 
«Урядовий кур’єр» 

Агресивно дика реак-
ція російської сторони 

на, здавалося б, таку про-
сту річ, як футбольна фор-
ма нашої збірної на цього-
річному Євро-2020, вкотре 
підтверджує доконаний і 
давно усвідомлений факт: 
ми не один народ! У нас не 
те що не схожі, а карди-
нально відмінні менталь-
ності, цінності, світосприй-
няття. 

Українці живуть влас-
ним розумом і світогля-
дом, що й припікає час до 
часу імперським адеп-
там з Кремля. Як у чорта 
від святої води чи ладану, 
«за порєбріком» починає 
шкварчати від кожного 
прояву української самоі-
дентичності. А вплив гасел 
«Слава Україні!» та «Геро-
ям слава!» взагалі можна 
порівняти з обрядом екзо-
рцизму.   

Робимо своє 
попри все

Чергове вигнання ім-
перських бісів сталося піс-
ля презентації форми на-
шої команди, представле-
ної у трьох кольорових ва-
ріантах: жовтому, синьому 
й білому. Та не стільки це 
вразило російську спор-
тивну й політичну верхів-
ку.  А те, що українці вко-
тре скрутили дулю в бік 
залісся, зобразивши зга-

дані національні гасла на 
футболках і позначивши 
Крим саме українською 
територією. Згідно з усіма 
міжнародними нормами й 
резолюціями ООН.

І потекли з півночі чер-
гові селеві потоки бруду, 
брехні, фейків та інсину-
ацій. Нас укотре звинува-
тили в нацизмі, фашиз-
мі, посяганні на терито-
ріальну цілісність РФ та 
всіх інших смертних грі-
хах, які лишень можливі в 
цьому світі. Цитувати ви-
слови депутатів держду-
ми чи одіозної танцюрист-

ки з тамтешнього МЗС не-
має ані місця на шпальті, 
ані елементарного бажан-
ня повторювати чорноро-
тих кремлівських блазнів.

Хочеться лише прина-
гідно запитати в цих неа-
декватів: 70 років кричати 
на кожному кроці «Слава 
КПРС!», набиваючи оско-
му цим остогидлим про-
пагандистським гаслом 
на плакатах, то було нор-
мально? Тоді вам нациз-
мом не тхнуло?

Та попри зусилля недо-
брозичливих воріженьків, 
Союз європейських фут-

больних асоціацій (UEFA) 
відкинув їхні спроби дис-
кредитувати Україну на-
передодні чемпіонату, 
схваливши форму нашої 
збірної для виступу на 
чемпіонаті Європи з фут-
болу. 

«Футболку національної 
збірної України (і всіх ін-
ших команд) на Євро-2020 
затверджено УЄФА від-
повідно до застосовних 
правил щодо екіпіруван-
ня», — цитує УНІАН текст 
офіційного рішення. І об-
риси Криму на цій формі 
залишаться нагадуванням 

агресорові, хто в кого оку-
пував і анексував терито-
рії.  

«Національна збірна 
Україна виступатиме на 
Євро-2020 в новій — осо-
бливій формі, — написав 
на своїй сторінці у фейсбу-
ці президент Української 
асоціації футболу Андрій 
Павелко. — Головним її 
атрибутом стане оберіг 
і символ, дорогий серцю 
кожного українця. Це най-
цінніший для всіх нас об-
рис нашої країни. Єдиної 
і неподільної батьківщи-
ни з Кримом, Донецьком, 
Луганськом, Києвом, моїм 
рідним Дніпром, Львовом, 
Одесою й усіма містами і 
селами, де головною мело-
дією з дитинства є мелодія 
національного гімну. Де на 
«Слава Україні!» відпові-
дають гаслом «Героям сла-
ва!» і яке тепер також бу-
де на формі та надихатиме 
наших футболістів на но-
ві перемоги. Ми віримо, що 
силует України додасть 
сил гравцям, адже вони 
битимуться за всю Украї-
ну. А вся Україна, від Се-
вастополя і Сімферопо-
ля до Києва, від Донецька 
і Луганська до Ужгорода 
підтримуватиме їх у кож-
ному матчі. Це надзвичай-
но важливо і для футболіс-
тів, які дуже хвилюються і 
мріють виступити якнай-
краще на Євро-2020, і для 
мільйонів наших уболі-
вальників, які вірять у ко-
манду Андрія Шевченка. 

Футбол і національна збір-
на єднають Україну! Сла-
ва Україні!»

Окремо на адресу мос-
ковських «експертів» 
можна порадити ліпше пе-
рейматися допінговими 
скандалами. Бо саме через 
них російських спортсме-
нів справедливо позбавле-
но олімпійських нагород, 
можливості виступати на 
міжнародних змаганнях 
під державним прапором, 
гімну та іншої національ-
ної атрибутики. А саме це 
для спортсмена найбільша 
ганьба в кар’єрі і на весь 
світ. А ось нам не сором-
но за зображення на нашій 
формі контурів нашої дер-
жави. Тож, як той казав, 
заздріть тихо.

Обманки  
видно всім

Доступну для політич-
них невігласів форму від-
повіді на нікчемні заки-
ди з Кремля обрав політо-
лог Тарас Березовець. Він, 
навпаки, подякував офі-
ційній і сумнозвісній пред-
ставниці російського МЗС: 
«Ми вже точно знаємо, до 
якої збірної на Євро-2020 
буде прикуто максималь-
ну увагу і чия форма бу-
де найпопулярнішою. Хо-
роша форма, одне слово. 
Треба брати! А Крим — то 
Україна. Хоч що б там со-
бі самонавіювали у Кремлі. 
Обманка — вона і в Криму 
обманка».

В Україні висадять мільярд молодих дерев
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

«Використання надр. Ця галузь 
асоціювалася виключно з коруп-
цією та незаконним видобутком. 
За рішенням Ради національ-
ної безпеки і оборони, розпочато 
повний аудит усіх надр та їх ко-
ристувачів. Мета — пошук і ска-
сування незаконно отриманих 
так званих сплячих ліцензій. До-
ступною для всіх стала геологіч-
на інформація, спеціальний до-
звіл на видобуток корисних копа-
лин можна придбати на відкри-
тих аукціонах. Робимо все, аби 
надра країни працювали на на-
ші майбутні покоління, зокрема 
були основою для запроваджен-
ня економічного паспорта укра-
їнця. Ідеться про отримання кож-
ною українською дитиною відсо-
тка від видобутку надр. Ці кошти 
вона потім зможе використовува-
ти на освіту», — сподівається гла-
ва держави. 

Що таке 
економічний 
паспорт

До слова, під час нещодавнього 
Всеукраїнського форуму «Украї-
на 30. Земля» міністр аграрної по-
літики та продовольства Роман 
Лещенко в контексті планів за-
провадження економічного пас-
порта українця зауважував, що 
в країні має бути справедливий 
розподіл доходів від використан-
ня земельних ресурсів і надр. 

«Економічний паспорт україн-
ця — це про те, що кожна дити-
на матиме право накопичувати на 
своєму рахунку частину коштів 

від реалізації державою природ-
них благ. Після досягнення повно-
ліття дитина отримає ці накопи-
чення як власний стартовий капі-
тал. Таким чином, українець ста-
не основним акціонером Украї-
ни», — роз’яснював міністр.

Про ще один аудит і 
туристичний магніт

Президент Володимир Зелен-
ський, говорячи про ще один на-
прям екологічної політики — 
протидію промисловому забруд-
ненню та екологічний контроль 
задля належної охорони довкіл-
ля, якості повітря, води, розповів, 
що розроблено законопроєкт про 
запобігання, зменшення і контр-
оль промислового забруднення. 

«Документ має розпочати мас-
штабну модернізацію україн-
ської промисловості й мінімізує 
рівень промислових забруднень. 
Водночас жодні норми не працю-
ватимуть без відповідної системи 
нагляду. Тому нині створено спе-
ціалізовану екологічну прокура-
туру й відповідні підрозділи На-
ціональної поліції. Наші промис-
ловці мають розуміти, що нині за-
мало бути успішними й продук-
тивними. Слід бути й дуже відпо-
відальними», — підкреслив глава 
держави. 

Щодо водних ресурсів і якісної 
питної води, то, за словами Пре-
зидента, аналогічно до аудиту 
надр буде проведено комплек-
сний аудит усіх водних ресур-
сів держави. А в контексті під-
готовки до управління річкови-
ми басейнами побудовано чоти-
ри сучасні лабораторії і, відпо-
відно до європейських принци-
пів, розпочато державний мо-

ніторинг, який охоплює головні 
річки України. 

Не менш важливим Володимир 
Зеленський назвав питання Чор-
нобильської зони відчуження. 

«Затверджено програму розви-
тку Чорнобильської зони на три 
роки. Ідеться про нову концепцію 
розвитку території, внутрішню 
й міжнародну промоцію. Ця зо-
на має стати потужним магнітом 
як для українського, так і для іно-
земного туриста. Зона відчужен-
ня має стати зоною відроджен-
ня», — наголосив він.  

Наступний виклик — гло-
бальна зміна клімату, глобаль-
не потепління. «Цей виклик по-
став не лише перед Україною, а 
й перед усім людством. За оцін-
ками українських та інозем-

них науковців, світ майже дій-
шов до позначки невідворотних 
змін. Україна за підтримки між-
народних партнерів робить вне-
сок у боротьбу із глобальним по-
теплінням — модернізує кому-
нальну інфраструктуру і про-
мисловість, розвиває відновлю-
вані джерела енергії, перейма-
ється енергоефективністю. За-
конодавчо запроваджено систе-
му моніторингу, звітності й ве-
рифікації викидів парникових 
газів, ухвалено законодавство в 
галузі обігу озоноруйнівних ре-
човин. Уряд незабаром має оно-

вити амбітні цілі України в Па-
ризькій угоді», — розповів Воло-
димир Зеленський. 

Важливі документи
Знаковим на форумі стало під-

писання Президентом Закону 
«Про обмеження обігу пластико-
вих пакетів на території Украї-
ни», який Верховна Рада ухва-
лила 1 червня, і указу про впро-
вадження проєкту «Зелена краї-
на» про збереження й відтворен-
ня лісів. 

Відповідно до екологічного про-
єкту «Зелена країна», поставлено 
амбітну, але цілком реальну, за 
словами глави держави, мету: за 
10 років збільшити площі лісів на 
мільйон гектарів. 

«Протягом найближчих трьох 
років задля цього планується ви-
садити мільярд дерев. Наші лісо-
ві ресурси — один з головних со-
юзників у боротьбі зі змінами клі-
мату. На жаль, лісова галузь не 
зазнавала реформування фак-
тично 50 останніх років. Ми поча-
ли перетворення, які змінять сис-
тему управління лісами, запро-
вадять кращі європейські прак-
тики й зроблять галузь макси-
мально відкритою. Запроваджу-
ємо нові правила продажу дере-
вини, які ліквідують сірий ринок. 
У країні прозоро онлайн без жод-

них корупційних ризиків мають 
реалізовувати 100% необробленої 
деревини. Перші кроки на цьо-
му шляху вже дають результа-
ти: плюс мільярд гривень доходів 
державних лісгоспів лише за пер-
ший квартал цього року. Уперше 
в історії України проводиться на-
ціональна інвентаризація лісів», 
— зазначив Президент. 

Про важливість заборони ви-
користання пластикових пакетів 
Володимир Зеленський каже так: 
«500 — стільки пакетів за рік ви-
користовує кожен українець. 20 
хвилин — стільки користуємо-
ся одним пакетом. Понад 100 ро-
ків — так довго вони розклада-
ються». 

Закон забороняє безоплат-
не розповсюдження пластико-
вих пакетів (крім біорозклад-
них) у роздрібній торгівлі й за-
кладах громадського харчуван-
ня. Пластикові пакети мають на-
давати лише за гроші. Роздріб-
ні ціни на такі пакети не можуть 
бути нижчими за мінімальні, 
встановлені урядом. Передбаче-
но обов’язкове маркування біо-
розкладних пластикових паке-
тів і встановлено штрафи за по-
рушення норм.

Говорив Володимир Зелен-
ський ще про один важливий на-
прям екологічної політики — 
управління відходами. «Тоді як 
чимало країн уже переробляють 
99% відходів, в Україні, на жаль, 
на вторинну переробку потра-
пляє лише 6% відходів», — кон-
статував він. 

Розроблено законопроєкт про 
управління відходами, що має ак-
тивізувати їх перероблення, за-
побігати нагромадженню, запро-
вадити грамотну утилізацію. 

У якій формі грати нашим футболістам, вирішуватимуть самі українці. І ніхто інший! 
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500 — стільки пакетів за рік використовує кожен 
українець. 20 хвилин — стільки користуємося 
одним пакетом. Понад 100 років — так довго вони 
розкладаються.
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Чиї пасовища за селом?
ЗЕМЕЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Громади на місцях краще знають, що робити з ресурсами  
на своїй території

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Голова постійної комісії Чер-
каської обласної ради з пи-

тань агропромислового розви-
тку та земельних відносин, го-
лова обласної асоціації ферме-
рів і приватних землевласників 
Віктор Гончаренко на одному із 
зібрань в обласній раді якось за-
уважив: «З 1 липня ринок зем-
лі набуває чинності, він уже на-
вис, як дамоклів меч. Але меха-
нізми ринку ще й досі не відпра-
цьовані…» 

Ці слова аграрія згадалися 
після звістки, що на Всеукра-
їнському форумі «Україна 30. 
Земля» Президент Володимир 
Зеленський підписав закон про 
вдосконалення системи управ-
ління та дерегуляції у сфері зе-
мельних відносин (відомий під 
номером 2194). І згадалися са-
ме тому, що документ якраз і до-
помагає створити механізми на-
зрілих змін, яких досі бракува-
ло. Як сказав у  виступі глава 
держави, цей закон — фактич-
но «земельна Конституція» кра-
їни. Згідно з документом, землі 
держвласності за межами насе-
лених пунктів (крім земель, які 
потрібні державі для виконання 
її функцій) передаються в кому-
нальну власність сільських, се-
лищних, міських рад. Повнова-
ження зі здійснення держкон-
тролю за використанням та охо-
роною земель надано обласним 
держадміністраціям і виконав-
чим органам сільських, селищ-
них, міських рад. Новим законом 
внесено, без перебільшення, ре-
волюційні зміни до значної кіль-
кості законодавчих актів Укра-
їни, зокрема до шести кодек-
сів та 24 законів України. Таким 
чином Держгеокадастр та його  
територіальні органи втрати-
ли значну частину своїх повно-
важень, зокрема розпоряджен-
ня землями державної власності 
сільськогосподарського призна-
чення, перетворивши всю систе-
му Держгеокадастру на сучасну 
сервісну службу.

Перші враження — 
позитивні

Як прокоментував міністр 
аграрної політики та продоволь-
ства  Роман Лещенко, «це істо-
рично доленосна подія, один із 
найважливіших законів у моє-
му житті, який підтверджує не-
відворотність земельної рефор-
ми, за яку я відповідаю в нашій 
державі. Тепер право розпоря-
джатися землями передано міс-
цевим громадам остаточно і без-
поворотно».

Як же реагують на нововве-
дення на місцях, зокрема в ор-
ганах місцевого самоврядуван-
ня? Усі, з ким довелося говори-
ти, ще вивчають документ, хоч 
уже є перші оцінки й зауважен-
ня. Приміром, сільський голова 
Руськополянської територіаль-
ної громади Олег Гриценко схва-
лює такий крок у реформуван-
ні земельних відносин. Рішення 
стосовно землі, вважає він, ма-
ють приймати колегіально, а не 
одноосібно в чиновницьких ка-
бінетах. Громада повинна актив-
но долучатися до питань, як са-
ме використовувати ту чи ту ді-
лянку, кому її віддавати в орен-
ду. Долю земельних ділянок ви-
значатимуть на сесіях. 

— Упевнений: ухвалені зміни 
загалом підуть на користь гро-

мадам, виросте бюджет, адже 
контроль надходжень — оплата 
оренди, інші платежі до нього — 
відбуватиметься на місці, — на-
голосив він. — Однак вбачаю й 
певні труднощі. Зокрема збіль-
шиться навантаження на пра-
цівників ради, фахівців терито-
ріальної громади, адже потрібен 
час і неабиякі зусилля, аби під-
готувати правильні з точки зору 
закону рішення, провести сесій-
ні засідання. Навіть щоб вивчи-
ти всі можливості, теж потрібно 
чимало часу, а потім — винести 
питання на аукціони, якщо мо-
ва про оренду землі. Але ми го-
тові до цього, бо працюємо на ко-
ристь громади, маємо залучати 
інвестиції, бізнес, збільшувати 
надходження від податку з до-

ходів фізичних осіб, земельного 
податку. За рахунок цього гро-
мади розвиватимуться, поліп-
шиться дорожня інфраструкту-
ра, зв’язок, водогін та інші жит-
тєво важливі напрями. Контроль 
за землями допоможе збільши-
ти надходження коштів у гро-
мадську скарбницю. Процеду-
ра проведення аукціонів нам до-
бре відома, вона чітко прописана 
в законодавстві. Тепер потрібно 
відповідно до навантаження до-
бирати фахівця, який і займати-
меться цим напрямом.

Дуже добре, що буде скороче-
но та усунуто бюрократичні про-
цедури, зменшиться кількість 
довідок та строки їх оформлен-
ня. Зникнуть такі явища, як дер-
жавна експертиза землевпо-
рядної документації, погоджен-
ня проєктів землеустрою що-
до відведення земельної ділян-
ки, авторського нагляду за ви-
конанням проєктів землеустрою. 
Спрощено й процедури виготов-
лення та погодження землевпо-
рядної документації. Розширю-
ється коло повноважень серти-

фікованих інженерів-землевпо-
рядників.

Ринок землі 
передбачає високу 
відповідальність

Сільська голова Мокрокали-
гірської ОТГ Вікторія Пипа, та-
кож загалом схвалюючи кро-
ки законодавців щодо вдоскона-
лення земельних відносин, зо-
крема й передачу права грома-
дам розпоряджатися землею за 
межами населених пунктів, ба-
чить і необхідність інших зако-
нодавчих кроків. Позитив вона 
вбачає в тому, що тепер законне 
право  розпоряджатися земля-
ми за межами сіл, які увійшли 

до ОТГ, повернули громаді. Це 
особливо необхідно, зважаю-
чи на розширення три роки то-
му землеволодінь на 1500 гекта-
рів за межами сіл. Ці території 
передано громаді за постановою 
уряду. Однак, на думку голо-
ви, висловлену в місцевій пре-
сі, дуже важливо, аби до цьо-
го було внесено необхідні зміни 
до Податкового кодексу. Адже, 
приміром, є угоди щодо оренди 
землі, які діятимуть ще з деся-
ток років, а укладені вони всьо-
го під 3% вартості паю. Сплачу-
ючи такий мізер, виробник нічо-
го не порушує: в законі значить-
ся, що він повинен платити від 3 
до 12% вартості оренди. Тобто 
юридичних важелів впливу не-
має. Як при цьому наповнювати 
бюджет, щоб утримувати осві-
ту, медицину? 

Дуже тривожать сільську го-
лову початкові кроки ринку зем-
лі. Чи всі її власники відпові-
дально поставляться до мож-
ливості продажу ділянок? Чи 
не вийде так, що продавши паї і 
проївши виторг, селяни позбав-

ляться регулярного джерела до-
ходу, а громада — відповідних 
надходжень від податків?

На ці питання, очевидно, да-
дуть відповіді вже найближчі мі-
сяці. Як і на інші, що стосують-
ся дотримання природоохорон-
ного статусу, забезпечення здо-
рового довкілля. Хоч місцеві еко-
логи, приміром, зауважують ри-
зик можливого посиленого розо-
рювання земель, оскільки конт-
роль за їхнім використанням бу-
де здійснювати сама ОТГ. 

У пріоритеті — 
здорове довкілля

Витриманий у дусі збережен-
ня природи, документ врахо-
вує необхідність охорони при-
родних ресурсів, зокрема лісів 
— землі, надані в користуван-
ня державним лісогосподар-
ським підприємствам, та зем-
лі лісогосподарського призна-
чення лишаються в державній 
власності. Зміну цільового при-
значення земель лісогосподар-
ського призначення так само 
повинен буде погоджувати Ка-
бінет Міністрів. Зазначаючи ба-
гато позитивних моментів ново-
го закону, наприклад, він при-
бирає зайві погодження, які не 
допомагали зберігати довкіл-
ля, а лише створювали коруп-
ційні ризики, спеціалісти-лісів-
ники вказують на окремі  «дру-
горядні» деталі. Так, поняття 
«ліс» не є тотожним поняттю 
«землі лісогосподарського при-
значення». Цього статусу він 
набуває тільки у разі оформ-
лення відповідних документів 
і передачі в користування дер-
жавним чи комунальним лісо-
господарським підприємствам. 
Решта лісів можуть перебува-
ти у складі інших категорій зе-
мель або взагалі визначеної ка-
тегорії та користувача. Напри-
клад, за даними Держгеокада-
стру, серед земель запасу є й 
857 200 гектарів «лісів та інших 
лісовкритих площ» (1,4% площі 
всієї України!). Усі ці ліси бу-
де не тільки передано в кому-
нальну власність, а й не потре-
буватимуть погодження Кабмі-
ну у разі зміни цільового при-
значення, наприклад, під забу-

дову, адже відповідні повнова-
ження виключають зі статті 122 
Земельного кодексу.

Іншою проблемою є те, що не 
всі лісгоспи України оформили 
відповідні документи на влас-
ні земельні ділянки. Просте пе-
реоформлення документів у но-
вих умовах, зауважують фахів-
ці, може  створити для лісгоспів 
ризик лишитись без частини те-
риторії. 

Дедалі частішають випад-
ки розширення території на-
селених пунктів за рахунок лі-
сів з одночасним збільшен-
ням площ забудови. Приміром, 
під Черкасами в зоні відпочин-
ку з’явилося чимало приватних 
будівель. Чи не дає новий доку-
мент зелене світло для забудо-
ви залишків приміських лісів, 
які останніми роками активісти 
спільно з правоохоронними ор-
ганами більш-менш успішно за-
хищали?  

Нарешті актуальна для Чер-
кащини, як і для інших регіонів, 
проблема забудови берегів річок 
та озер. Шукаючи лазівки для 
застосування механізму легалі-
зації незаконної забудови, зло-
вмисники, як зауважують прав-
ники, можуть спробувати засто-
сувати положення закону про 
індивідуальні проєкти земле-
устрою та детальні плани тери-
торій для окремо взятих земель-
них ділянок під потреби окремих 
осіб.

Проте всі ці сумніви, вважа-
ють у місцевих громадах, аж 
ніяк не перекреслюють значи-
мості закону як одного з осно-
вних у всій земельній рефор-
мі. Звісно, її противникам неви-
гідні зміни, які впроваджує цей 
документ. Натомість збережен-
ня ситуації, а отже, можливість 
і надалі користуватися коруп-
ційними схемами цілком вла-
штує нечистих на руку ділків. 
Громади на місцях краще зна-
ють, що робити з ресурсами на 
своїй території. Та й залиши-
ти все, як було раніше, вже не 
вийде: така стратегія довела 
свою неспроможність. Водно-
час аргументи на користь зако-
ну ґрунтуються на децентралі-
зації, зменшенні корупції та ви-
правленні помилок.

Громади на сесіях визначатимуть, як саме використовувати ту чи ту ділянку, кому її віддавати в оренду

Зникнуть такі явища, як державна експертиза 
землевпорядної документації, погодження 
проєктів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, авторського нагляду за виконанням 
проєктів землеустрою.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміну у складі Ради національної 

безпеки і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року  

№ 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, вне-
сеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 
22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 серпня 2016 ро-
ку № 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10, від 28 берез-
ня 2018 року № 90, від 22 березня 2019 року № 86, від 31 травня 2019 року № 340, від 
15 липня 2019 року № 520, від 6 вересня 2019 року № 665, від 15 жовтня 2019 року  
№ 752, від 21 листопада 2019 року № 862, від 12 лютого 2020 року № 52, від 13 березня 
2020 року № 80, від 19 березня 2020 року № 99, від 24 березня 2020 року № 107, від 7 квітня 
2020 року № 133, від 17 серпня 2020 року № 324, від 20 січня 2021 року № 22, від 17 лютого 
2021 року № 56, від 19 березня 2021 року № 102 та від 13 травня 2021 року № 192) увести 
до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України ЛЮБЧЕНКА Олексія 
Миколайовича — Першого віце-прем’єр-міністра України -— Міністра економіки України.

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

м. Київ
4 червня 2021 року
№ 227/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 563 
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 Порядку 
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для здійснення  
заходів щодо підтримки реалізації 

державної політики у сфері транспорту
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політи-
ки у сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
31 серпня 2011 р. № 914 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Під-
тримка впровадження транспортної стратегії України» (Офіційний вісник України, 2011 
р., № 67, ст. 2575; 2016 р., № 73, ст. 2456; 2018 р., № 61, ст. 2107, № 62, ст. 2149, № 86, 
ст. 2851; 2019 р., № 88, ст. 2945), доповнивши його абзацом такого змісту:

«державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», яке забезпечує створення та 
впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема програмно-апа-
ратних комплексів.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 564 
Київ

Про зміну категорії пам’ятки  
культурної спадщини 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Змінити категорію пам’ятки місцевого значення «Меморіальний комплекс «Па-

м’ятник жертвам Чорнобильської трагедії» на категорію національного значення та 
присвоїти пам’ятці охоронний номер 260096. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 580 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 

і від 7 вересня 1998 р. № 1388
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 «Про 

затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян 
до керування транспортними засобами» (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 211; Офіцій-
ний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1311; 2019 р., № 32, ст. 1152; 2021 р., № 17,  
ст. 674) і від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реє-
страції (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моде-
лей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспорт-
них засобів та мопедів» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р.,  
№ 101, ст. 3521; 2015 р., № 93, ст. 3169; 2016 р., № 2, ст. 70, № 82, ст. 2703; 2021 р., 
№ 1, ст. 39) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 580

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 8 травня 1993 р. № 340 і від 7 вересня 1998 р. № 1388
1. У Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керу-

вання транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 8 травня 1993 р. № 340:

1) абзац третій пункту 21 після слів «тимчасовий захист» доповнити словами «(у 
разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце про-
живання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на об-
лік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або 
пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з викорис-
танням мобільного додатка)»;

2) абзац сьомий пункту 22 після слів «місця їх проживання» доповнити словами 
«(крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Пор-
талі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка)»;

3) у пункті 28:
абзац третій після слів «тимчасовий захист» доповнити словами «(у разі відсутнос-

ті в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутріш-
ньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо пе-
реміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її ві-
дображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільно-
го додатка)»;

абзац восьмий після слів «місця її проживання» доповнити словами «(крім внутріш-
ньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з 
використанням мобільного додатка)»;

4) абзаци шістнадцятий і двадцять третій пункту 291 після слів «місця її проживання» 
доповнити словами «(крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взят-
тя на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електро-
нній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка)».

2. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, ав-
тобусів, 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, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 вересня 1998 р. № 1388:

1) абзац перший пункту 15 після слів «демографічним реєстром» доповнити слова-
ми «(крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на 
Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія», зокрема з вико-
ристанням мобільного додатка Порталу Дія)»;

2) у другому реченні абзацу першого пункту 24 слова «відповідних документів» за-
мінити словами «довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або її ві-
дображення в електронній формі на Єдиному державному веб-порталі електронних по-
слуг «Портал Дія», зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія».

Морські порти: погляд у 
майбутнє
ТРАНСПОРТ. Керівництво галузі планує поліпшення її роботи 
завдяки запровадженню державно-приватного партнерства  

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Днями в Одесі відбувся 
Третій щорічний укра-

їнський портовий форум. З 
огляду на актуальність пи-
тань, які на ньому розгля-
дають, форум збирає рік у 
рік дедалі більше учасників 
і гостей. Серед них урядовці, 
народні депутати, закордон-
ні гості з міжнародних мор-
ських, фінансових та інших 
організацій, вітчизняні та 
світові бізнесмени тощо. 

На зібранні, яке органі-
зували державне підпри-
ємство «Адміністрація мор-
ських портів України» (ДП 
«АМПУ») і Центр тран-
спортних стратегій (ЦТС), 
не лише підбивали підсум-
ки минулого року, хоч тут є 
чим похвалитися, а й більше 
говорили про майбутнє.  Го-
ловною метою форуму стало 
продовження діалогу влади 
з інвесторами, започатко-
ваного Президентом Украї-
ни та представниками уря-
ду на Першому інвестицій-
ному форумі 29 жовтня 2019 
року в Маріуполі. І до того не 
було секретом, що економіч-
не зростання країни багато 
в чому залежить від масш-
табних інвестицій, і порто-
вої галузі це стосується по-
вною мірою — деякі питан-
ня, на думку головних учас-
ників форуму, можна вирі-
шити лише так.

Амбіційні плани
Під час виступу голо-

ва наглядової ради ДП 
«АМПУ» Андрій Гайдуць-
кий ознайомив присутніх 
з положеннями Стратегії 
розвитку портової галузі 
України до 2025 року. По-
чати масштабні зміни пла-
нують із перетворення ДП 
на акціонерне товариство. 
Для цього Верховна Ра-
да має ухвалити закон про 
корпоратизацію товари-
ства. 

Водночас слід закріпи-
ти права ДП «АМПУ» на 
управління в межах тери-
торій морських портів за мо-
деллю Портлендлорд. Це, на 
думку Андрія Гайдуцького, 
додасть прозорості у спра-
ві залучення інвестицій від 
приватного бізнесу. Змінам 
підлягають також струк-
тура персоналу та система 
управління ним, зокрема за-
плановано перехід на циф-
ровий формат роботи для 
скорочення бюрократичних 
процедур. 

Змінам підлягатиме й 
основна концепція роботи 
ДП: за державною адміні-
страцією залишаться осно-
вні функції, як-от безпека 
мореплавства, натомість по-
точні питання роботи порто-
вої інфраструктури перед-
бачено передати в концесій-
не управління. Подальшим 
кроком, за словами Андрія 
Гайдуцького, може бути пе-
редання в концесію окре-
мих причалів, що відпові-
дає усталеній світовій прак-

тиці й має сприяти розвитку 
портової інфраструктури.  

Про концесію
Під час сесії «Варіанти фі-

нансування проєктів у пор-
товому секторі» заступник 
голови ДП «АМПУ» з еко-
номіки Віталій Петрук роз-
повів про варіанти бачення 
цього питання. Він наголо-
сив, що, з їхньої точки зору, 
найперспективніша форма 
державно-приватної спів-
праці у портовій підгалузі — 
концесія. 

Тому нині, крім портів 
«Ольвія» та «Херсон», що-
до яких концесійні догово-
ри вже підписано, подібні 
договори вже готують і для 
інших портів. Як повідоми-
ли у ДП «АМПУ», розпоча-
то добір консультантів для 
розроблення ТЕО та кон-
курсної документації сто-
совно концесійних проєктів 
у морському порту «Чорно-
морськ» за підтримки ЄБРР 
та Міжнародної фінансової 
корпорації.

Це зокрема перший тер-
мінал порту «Чорноморськ», 
контейнерний термінал цьо-
го порту. Крім того, спільно 
з Мінінфраструктури пор-
товики опрацьовують мож-
ливість запровадження дер-
жавно-приватного партнер-
ства щодо пасажирського 
комплексу Одеського мор-
ського порту. Деталей май-
бутньої угоди та її потен-
ційних учасників поки що не 
розголошують задля збере-
ження комерційної таємни-
ці, але ТЕО майбутньої уго-
ди вже розробляють.   

І це ще не все. ТОВ «Ежіс 
Україна» за підтримки ЄС 
підготувало попередні ТЕО 
стосовно проєкту розви-
тку морського порту «Бер-
дянськ». Щоправда, АМПУ 
мало до цього проєкту певні 
зауваження, остаточне сло-
во залишається за Мінінф-
раструктури, на розгляд 
якого надійшов цей проєкт. 

Де взяти гроші
Певна річ, розвиток по-

требує відповідного фінан-
сування. Наявних ресурсів 
АМПУ для цього недостат-
ньо, отже слід залучити кре-

дитні кошти — щодо цього 
вже підготовлено і пройшли 
державні експертизи два 
проєкти, розраховані на ві-
сім років. У разі їх успішної 
реалізації можна буде роз-
рахуватися за позику і про-
тягом вдвічі коротшого тер-
міну, зазначив Віталій Пе-
трук. 

Отримати кредит на су-
му $135 мільйонів розрахо-
вують від ЄБРР, з яким уже 
ведуть переговори. За раху-
нок залучених коштів пла-
нують завершити спору-
дження контейнерного тер-
мінала, хвилелома та днопо-
глиблення в Одеському мор-
ському порту. Свою частку 
коштів, 2 мільярди 437 міль-
йонів гривень, АМПУ вже 
внесла. 

На черзі — залучення 
кредитів для виконання ро-
біт з реконструкції морсько-
го порту «Південний» для 
збільшення його вантажо-
обігу. Загальну вартість цих 
робіт оцінюють у 3,64 мі-
льярда гривень, з них 1212 
мільйонів уже профінансу-
вало ДП «АМПУ», ще необ-
хідно позичити $70 мільйо-
нів на 6—7 років.  

Представники ДП «АМПУ» 
зауважили на потребі вдо-
сконалення політики що-
до державних підприємств 
стосовно відрахування диві-
дендів. Відомо, що держав-
ні підприємства повинні від-
раховувати значну части-
ну отриманого чистого при-
бутку державі. Але яку са-
ме частку — усталеного по-
рядку нема. 

Так, АМПУ 2019 року 
мусила відрахувати в до-
хід держави 90% прибут-
ку, а торік — 80%. Певна річ, 
це на краще, підприємству 
більше лишилося на вироб-
ничі витрати та розвиток. 
Але як буде наступного ро-
ку, портовики не знають. Їм 
треба складати плани роз-
витку, розраховувати на 
це кошти, а на скільки саме 
розраховувати — достемен-
но не відомо. 

Така ситуація фактично 
унеможливлює довгостроко-
ве планування, наголосив за-
ступник голови ДП «АМПУ»  
з технічних питань та роз-
витку інфраструктури Ві-
талій Ліпський. За його сло-

вами, розроблено проєкт по-
станови Кабінету Міністрів 
про зменшення відрахувань 
від АМПУ до 30%, що пози-
тивно вплине на розвиток 
підприємства. 

Роль держави
Потребують вирішення 

інші питання, пов’язані з фі-
нансовою складовою діяль-
ності портової галузі, осо-
бливо що стосується дер-
жавно-приватного партнер-
ства. Слід затвердити поря-
док компенсацій приватних 
інвестицій у портову галузь, 
ухвалити методику розра-
хунку розмірів ставок пор-
тових зборів — вони наре-
шті мають стати меншими, 
прозорими й не  дискримі-
наційними для всіх учасни-
ків ринку морських переве-
зень. 

Нагадаємо, що це питання 
— давній камінь спотикан-
ня у стосунках українських 
портів із закордонними пе-
ревізниками, а спроба його 
вирішити навіть коштува-
ла посади одному з попере-
дніх міністрів інфраструк-
тури. Проте є надія, що при-
наймні деякі із проблем га-
лузі найближчим часом бу-
де усунуто. 

Днями Верховна Рада 
України прийняла за основу 
законопроєкт про внесення 
змін до Бюджетного кодек-
су України щодо врегулю-
вання бюджетних відносин 
під час реалізації догово-
рів, укладених у межах дер-
жавно-приватного партнер-
ства. Тобто концесії, що сто-
сується безпосередньо пор-
тової галузі (хоч не лише її). 
Суть законопроєкту в тому, 
що він дає змогу укладати 
довгострокові концесійні до-
говори, тоді як нині їх обме-
жено терміном бюджетного 
планування три роки.  

І наостанок. Роблять кро-
ки задля поліпшення ко-
мунікації між адміністраці-
єю ДП та бізнесом. Для цьо-
го торік було створено ради 
морських портів. Задля об-
міну актуальною інформа-
цією запроваджено елек-
тронний кабінет члена такої 
ради, куди можна повідоми-
ти про проблеми, внести за-
уваження та пропозиції. 

Портові збори мають стати прозорими й не дискримінаційними для всіх учасників ринку 
морських перевезень
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Олександр КРЮЧКОВ, 

«Урядовий кур’єр» 
Фото Дениса ШЕСТОПАЛА

Як журналістові мені часто до-
водиться бувати на залізнич-

ній станції Фастів. Щоразу звер-
таю увагу на петлюрівський ва-
гон — музей на колесах, який 
стоїть у сквері за приміщен-
ням нового вокзалу на спеціаль-
но змонтованій колії. Як ствер-
джують історики, 1 грудня 1918 
року саме в такому вагоні керів-
ники Української Народної Рес-
публіки та Західно-Української 
народної республіки підписали 
так званий передвступний дого-
вір про об’єднання земель в єди-
ну державу. 

Жителі Фастова пишаються 
цим історичним фактом і за кож-
ної нагоди намагаються всіх пе-
реконати, що ще понад 100 років 
тому їхнє місто «увінчало праг-
нення українців жити у своїй 
єдиній європейській державі». 

Національна 
платформа

Цим прагненням до гуртування 
живе місцева громада й нині.  

«Наша спільнота, — розповідає 
очільник Фастівської ОТГ Ми-
хайло Нетяжук, — відіграє вели-
ку роль у цьому процесі. Бо місто 
має власну платформу єднання. 
Ми намагаємося сформувати сус-
пільно-культурний комплекс на-
ціональної платформи, ідею якого  
було закладено під час відзначен-
ня 100-річчя Соборності України. 
У Фастові тоді мали пройти вели-
кі заходи державного масштабу, 
але у зв’язку із трагічними поді-
ями в Керченській протоці й за-
провадженням в Україні надзви-
чайного стану реалізувати це не 
вдалося».

Нині фастівці хочуть зробити 
це до 30-ї річниці Незалежності 
України. 9 червня в місті відбу-
деться виїзне засідання всеукра-
їнської ради церков та релігійних 
організацій, а 28 червня, у 25-ту  
річницю ухвалення Конституції 
України, тут проведуть фести-
валь кримськотатарської куль-
тури спільно з Меджлісом крим-
ськотатарського народу та дер-
жавним підприємством «Крим-
ський дім». 

«26 червня — День кримсько-
татарського прапора. Хочу за-
просити на це свято не лише жи-
телів міста, Київської області, 
України, а й представників по-
сольств інших держав, — голос 
Михайла Нетяжука звучить осо-
бливо піднесено. — До речі, на 
Соборній площі Фастова встанов-
лено монумент Соборності Укра-
їни  у формі стилізованого сно-
па пшениці, який вивершує гніз-
до лелек. Цей сильний птах ні-
чого не боїться і несе добро лю-
дям. У монументі Соборності за-
кладено землю з усіх 24 облас-
тей України, АР Крим, міст Киє-
ва та Севастополя. За погоджен-
ням з Меджлісом, на площі під-
нято прапор кримськотатарсько-
го народу, який майорить поряд 
із державним та прапором міста 
Фастова. Коли Крим повернеться 
до складу України, стяг переве-
зуть до Сімферополя».

Дві бюджетні зони
Із такого екскурсу в історію та 

приємних оголошень розпочало-
ся моє знайомство з Фастівською 
ОТГ, яка об’єднала 17 населених 
пунктів (вісім сільських та се-
лищна ради), де нині проживає 
майже 65 тисяч жителів. 

«Наше місто було самодостат-
нім і сплачувало до державного 
бюджету щороку майже 7 міль-
йонів гривень. Приєднані ж се-
ла без дотацій 15 мільйонів гри-
вень на рік жити не могли. Тепер  
нам доведеться вибудовувати но-

ву структуру громади так, щоб 
зберегти фінансову стабільність 
у сільських населених пунктах і 
соціальні об’єкти та надання ни-
ми послуг населенню.

Для цього створили два окре-
мі управління розпорядника бю-
джетних коштів, які допомага-
ють старостам у старостинських 
округах розв’язувати пробле-
ми на місцях. Ці управління від-
повідають за населені пункти у 
двох зонах. До першої увійшов 
так званий Борівський кущ (на-
селені пункти Борова, Мотови-
лівка, Мотовилівська Слобідка 
та Оленівка), який міг бути само-
стійною об’єднаною територіаль-
ною громадою, але через певні 
політичні дискусії таким не став. 
Друге управління займається за-
безпеченням життєдіяльності сіл 
Бортники, Фастівець, Веприк, 
Мала та Велика Снітинки.

Можливо, у майбутньому 
вдасться створити окрему Боров-
ську ОТГ. Тут закладено фунда-
мент комунального підприємства, 
навколо якого буде сформовано 
інфраструктуру. Ми всіляко до-
помагаємо тамтешнім селянам це 
зробити. Адже будь-яка рефор-
ма — для зручності людей. Жи-
телі Борової, як і господарський 
комплекс селища, зорієнтовані 
здебільшого на столицю, а не на 
Фастів. Тому мають право на са-
мовизначення.

Сформовано загальний бюджет 
громади. Цього року він становить 
близько 450 мільйонів гривень. 
З нього сільські  населені пунк-
ти отримали свою частку. Осно-
вні надходження — 250 мільйонів 
гривень очікуємо від ПДФО. По 
50 мільйонів приблизно станови-
тимуть податок на землю та єди-
ний податок».

В усіх старостинських окру-
гах старости уповноважені нада-
вати адміністративні послуги. То-
му їхати до центральної садиби 
із сіл, щоб отримати якусь довід-
ку, не потрібно. Виняток поки що 
становлять архітектурні послу-
ги. Але вирішувати  це питання 
членам громади радять, звернув-
шись до архітектора через свого 
старосту.

Порозумілися  
з Укрзалізницею

Під час нашої розмови я, звіс-
но ж, не міг не запитати в Ми-

хайла Нетяжука про конфлікт 
з Укр залізницею, через який у 
місті навіть відбувалися страй-
ки. Він пов’язаний з нібито за-
боргованістю Фастівської ОТГ 
залізничному монополісту за пе-
ревезення пасажирів пільгових 
категорій. 

«Згідно зі статтею 9 Зако-
ну України «Про залізничний 
транспорт», збитки залізнично-
го транспорту (цитую) «загаль-
ного користування від їх вико-
ристання відшкодовуються за-
лізницям за рахунок державно-
го або місцевих бюджетів залеж-
но від того, яким органом прийня-
то рішення щодо введення відпо-
відних пільг». Пільги затверджу-
вала Верховна Рада. Отже, дер-
жава й повинна проводити піль-
гові відшкодовування. Так було 
до 2016 року, доки народні обран-
ці не внесли зміни до бюджетно-
го кодексу і прибрали механізм 
надання коштів з держбюджету, 
нічого не запропонувавши нато-
мість. 

Європейська хартія місцевого 
самоврядування (стаття 7), Кон-
ституція України (стаття 142), 
— очільник ОТГ робить наголос 
на кожному слові, — стверджу-
ють, що органи місцевого само-
врядування повинні забезпечу-
вати фінансами за умови пере-
дачі їм якихось функцій. Укрза-
лізниця має право вимагати ком-
пенсацію за перевезення пільго-
вих категорій пасажирів, але не 

з бюджету органів місцевого са-
моврядування, бо на це в них не 
передбачено коштів.  Навіть як-
що ОТГ знайде можливість від-
шкодувати збитки залізниці, це 
вважатимуть нецільовим вико-
ристанням коштів, громаду жор-
стко карають.

До речі, в Законі України «Про 
залізничний транспорт» є стаття 
10, яка дозволяє органам місце-
вого самоврядування співпрацю-
вати із залізничниками в питан-
ні оновлення рухомого складу 
приміських перевезень та поліп-

шення інфраструктури. Фастів-
ська міськрада першою в Укра-
їні, за інформацією міського го-
лови, ухвалила у травні 2021 ро-
ку програму підтримки підпри-
ємств залізничного транспорту 
України, надавши в тестовому 
режимі цільові кошти — мільйон 
гривень — на ремонт примісь-
ких електричок. Керівництво 
ОТГ пішло на це після зустрічі з 
фінансистами та юристами Пів-
денно-Західної залізниці й нара-
ди в Київській ОДА».

Промисловий поступ
А ще, розглядаючи фінансові 

питання, говорили про проблеми 
перекриття розриву між дохода-
ми та витратами сільських насе-
лених пунктів. Фастівській ОТГ 
на це потрібно витратити цьо-
го року з бюджету як мінімум 25 
мільйонів гривень. У такій ситу-
ації на платників податків (на-
самперед великі підприємства) 
зростає навантаження. Ті, діяль-
ність яких залежала від надан-
ня послуг російським компаніям, 
не в змозі впоратися з ним. Тож 
у Фастові вирішили переорієн-
тувати свій господарський комп-
лекс на внутрішній ринок за ра-
хунок реалізації інвестиційних 
проєктів.

«Місто долучилося до європей-
ської ініціативи «Мери за еконо-
мічне зростання», в межах якої 
було розроблено та погоджено з 
фахівцями Єврокомісії і Світово-
го банку план місцевого економіч-
ного розвитку. Це створення про-
мислово-логістичного кластеру, 
який ми вже навіть зареєструва-
ли в Державному реєстрі інду-
стріальних парків України. Інду-
стріальний парк Фастова «Швид-
ка промисловість» нині один із се-
ми у країні, які вже здійснюють 
діяльність. У промзоні Завокзал-
ля будують два підприємства: од-
не вироблятиме комбікорм, друге 
— тару для яєць. 

Ми порахували, що повне об-
лаштування парку (підведення 
мереж тощо) окупиться за ра-
хунок створення робочих місць, 
доданої вартості, податків тро-
хи більш ніж за два роки. Але 
робота парку матиме й інший 
ефект: нові працівники, отриму-
ючи зарплати, зможуть оживи-
ти торгівлю громади, громадське 
харчування, пожвавити куль-
турне життя.

Фастівці підвели до парку від 
населеного пункту Митниця на 
Одеській трасі дорогу з твердим 
покриттям. Роботи виконано в 
межах президентського проєкту 
«Велике будівництво». Цим при-
ємно здивували закордонних ін-
весторів. Вони 2018 року вже бу-
ли з ознайомчою поїздкою у Фас-
тові. І їдучи старою дорогою по 
ямах на зустріч, як їх запевни-
ли, до одного з найбільших заліз-
ничних вузлів в Україні, тран-
спортного коридору від Чорно-
го до Балтійського морів, вони не 
дуже вірили, що сюди можна бу-
де вкласти кошти. Тепер настрій 
інвесторів змінився: вони побачи-
ли, що з фастівцями можна мати 
справу. 

«Ми переконали їх, що серйоз-
но налаштовані на співпрацю і 
не просто декларуємо свої намі-
ри, а крок за кроком їх виконує-
мо. Уже проведено інвестиційний 
конкурс, внаслідок якого до Фас-
това прийшла компанія, готова 
будувати в місті логістичний кон-
тейнерний термінал, так званий 
сухий порт. Сюди на залізничних 
платформах надходитимуть ван-
тажі, які перевантажуватимуть 
або у склади, або на автомобіль-
ний транспорт і вирушатимуть не 
лише по Україні, а й за кордон. До 
Уханя в Китаї, наприклад, кон-
тейнер може надійти з Фастова 
через 10 днів».

Можемо, якщо захочемо.

Михайло Нетяжук уже сім років 
керує Фастівською міськрадою 

Монумент Соборності України з лелеками — пам’ятка міста

Від петлюрівського вагона 
до індустріального парку
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Фастівська громада показує 
приклад, як не лише гуртуватися, а й економічно 
розвиватися
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ДОКУМЕНТИ   
  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  
«Про культуру» щодо загальних засад 
надання населенню культурних послуг

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

2011 р., № 24, ст. 168 із наступними змінами) такі зміни:
1. У частині першій статті 1:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) базова мережа закладів культури — комплекс закладів культури, інших під-

приємств, установ, організацій, закладів освіти сфери культури державної та кому-
нальної форм власності, діяльність яких спрямована на створення умов для забез-
печення: розвитку творчості людини, професійної художньо-творчої самореаліза-
ції особистості та отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва; підготовки ка-
дрів у сфері культури; збирання, збереження, використання і поширення інформації 
про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки; цілісності культур-
ного простору України, доступності національного культурного надбання; дотриман-
ня прав громадян у сфері культури»;

2) доповнити пунктами 11, 31, 51, 61 такого змісту:
«11) базовий набір культурних послуг — перелік, зміст та обсяг культурних по-

слуг, які обов’язково мають надаватися жителям територіальної громади для забез-
печення доступу до читання та інформації, музейних предметів, кінофільмів, можли-
востей для творчого самовираження, мистецької освіти»;

«31) державна політика у сфері культури — нормативно-правова, регуляторна 
(адміністративна, економічна, фінансова) та публічна діяльність органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, спрямована на забезпечення культурних 
потреб громадян відповідно до пріоритетів суспільного розвитку»;

«51) заклад освіти сфери культури — юридична особа, що забезпечує здобуття 
мистецької освіти та/або підготовку кадрів у сферах культури та мистецтв»;

«61) культурна послуга — дії фізичних та/або юридичних осіб, які провадять куль-
турну діяльність, спрямовані на задоволення культурних, інтелектуальних потреб лю-
дини, забезпечення творчого, духовного розвитку особистості, що мають визначену 
вартість та споживаються в процесі надання (виконання) цих дій».

У зв’язку з цим пункти 51, 52 вважати відповідно пунктами 52, 53;
3) пункт 10 виключити;
4) доповнити пунктом 111 такого змісту:
«111) мистецька освіта — спеціалізована освіта у сферах культури та мистецтв»;
5) пункт 21 викласти в такій редакції:
«21) творча діяльність — діяльність із створення, інтерпретації та виконання творів».
2. Абзац десятий пункту 1 частини другої статті 2 викласти в такій редакції:
«мистецької освіти та її науково-методичного забезпечення».
3. Статті 3 і 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури
1. Основними засадами державної політики у сфері культури є:
визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу 

— громадян України всіх національностей (далі — Український народ);
сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню ціліс-

ності культури;
захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей як основи наці-

ональної культури, турбота про розвиток культури;
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспіль-

ному житті;
забезпечення свободи творчості та форм культурного самовираження, захист 

прав інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав;
гарантування прав громадян у сфері культури;
забезпечення доступності для кожного якісних культурних послуг;
інклюзивність;
створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рів-

ня, естетичного виховання громадян, доступності мистецької освіти, задоволення 
культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від 
форми власності, залучення у сферу культури інвестицій, коштів від надання плат-
них послуг, благодійної діяльності, з інших не заборонених законодавством джерел;

сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій у 
сфері культури, активному функціонуванню державної мови в культурному просторі 
України, доступу громадян до культурних благ;

визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури;
забезпечення діяльності базової мережі закладів культури;
підтримка діяльності у сфері культури, пов’язаної з виготовленням і розповсю-

дженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіові-
зуальної продукції, розробленням комп’ютерних технологій та підвищенням їх по-
тенціалу для розширення доступу та залучення громадськості до діяльності у сфе-
рі культури тощо;

пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордо-
ном та світового культурного надбання в Україні;

підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
стимулювання розвитку креативних індустрій та вироблення конкурентоспромож-

ного креативного продукту;
забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва;
формування страхового фонду документації про культурні цінності та документів 

на об’єкти культурної спадщини.
Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури
1. Пріоритетами державної політики у сфері культури є:
розвиток культури української нації, корінних народів та національних меншин 

України;
актуалізація ролі культури як системи цінностей, ресурсу для забезпечення стало-

го розвитку та консолідації суспільства;
посилення освітнього, інноваційного та комунікаційного потенціалу культури;
охорона культурної спадщини та культурних цінностей, збереження, відтворення 

та охорона традиційного характеру середовища;
естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;
розвиток мистецької освіти, кадрове забезпечення сфери культури;
автономія та самоврядування закладів культури та закладів освіти у сфері культури;
розширення та модернізація культурної інфраструктури села;
охорона, заохочення та підтримка культурного розмаїття як одного з найважливі-

ших чинників сталого розвитку держави;
економічна (фінансова), територіальна (фізична), соціальна та інформаційна до-

ступність якісних культурних послуг для кожного;
створення, виробництво, тиражування, розповсюдження, демонстрування, спо-

живання, популяризація, збереження та використання культурних благ;
розвиток державно-приватного партнерства, залучення інвестицій у сферу культури;
забезпечення проведення досліджень у сфері культури;
підвищення престижності у суспільстві професій у сфері культури;
розвиток креативних індустрій.
2. Пріоритети державної політики у сфері культури визначаються:
стратегіями, концепціями, програмами у сфері культури, що розробляються і за-

тверджуються згідно із законодавством;
щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутріш-

нє і зовнішнє становище України та програмами діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни, схваленими Верховною Радою України, в яких враховуються аспекти розвитку 
культури;

завданнями з розвитку сфери культури, визначеними планами пріоритетних дій 
Кабінету Міністрів України.

Пріоритети державної політики у сфері культури враховуються місцевими органа-
ми виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у програмах соціально-
економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

3. Стратегію розвитку культури та план заходів щодо її реалізації, які ґрунтують-
ся на принципах послідовності, наступництва і безперервності державної політики у 
сфері культури, затверджує Кабінет Міністрів України один раз на п’ять років за по-
данням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сферах культури та мистецтв».

4. Доповнити статтями 41 і 42 такого змісту:
«Стаття 41. Моніторинг та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури
1. Моніторинг реалізації державної політики у сфері культури (далі — моніторинг) 

— це система регулярного спостереження, оцінювання та прогнозу динаміки кількіс-
них і якісних змін у сфері культури.

Моніторинг здійснюється шляхом збирання, передавання, систематизації, збере-
ження та аналізу інформації про стан сфери культури, прогнозування змін у цій сфе-
рі, розроблення рекомендацій для інформаційно-аналітичного забезпечення управ-
ління, прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам у сфері культури, 
формування державної політики у сфері культури на засадах сталого розвитку. Дже-
релами даних моніторингу є статистична інформація, адміністративні дані, дані соці-
ологічних та інших досліджень тощо.

2. Оцінювання реалізації державної політики у сфері культури — це вимірювання 
прямих ефектів, результативності та наслідків реалізації державної політики у сфері 
культури, програм розвитку, проектів, оцінювання впливу, а також надання рекомен-
дацій щодо прийняття управлінських рішень.

3. Суб’єктами моніторингу та оцінювання реалізації державної політики у сфері 
культури є:

на рівні адміністративно-територіальної одиниці — органи місцевого самовряду-
вання, місцеві органи виконавчої влади;

на загальнодержавному рівні — центральні органи виконавчої влади, що забезпе-
чують формування та реалізують державну політику у сфері культури.

Порядок і методику здійснення моніторингу та оцінювання реалізації державної 
політики у сфері культури затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 42. Мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами
1. Мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами визначають:
базовий набір культурних послуг;
вимоги до ресурсного забезпечення базового набору культурних послуг;
показники та критерії оцінки якості надання культурних послуг.
Доступність культурної послуги визначається економічною (фінансовою), терито-

ріальною, фізичною, соціальною та інформаційною доступністю у необхідному для 
споживача вигляді з урахуванням зручного для отримувача місця, часу її надання.

Якість культурної послуги визначається сукупністю властивостей, що характери-
зують процес і результат її надання та обумовлюють здатність задовольнити певні 
потреби отримувача культурної послуги.

2. Мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами, мето-
дику розрахунку собівартості базового набору культурних послуг, що надаються ко-
мунальними закладами культури, затверджує Кабінет Міністрів України.

Показники та критерії оцінювання якості надання культурних послуг затверджує 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політи-
ки у сфері культури».

5. Абзац десятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«здобуття мистецької освіти».
6. Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
«2. Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, особи з інвалідністю, інші 

категорії населення, визначені законом, мають право на відвідування державних та 
комунальних закладів культури, здобуття мистецької освіти на пільгових умовах, пе-
редбачених законодавством».

7. Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«3. В Україні гарантується можливість утворення різних за формою власності та ви-

дами діяльності у сфері культури закладів культури — театрів, концертних організа-
цій, філармоній, культурних центрів, продюсерських агентств, професійних мистець-
ких колективів, кіностудій, кіно-, відеопрокатних закладів, видавництв, музеїв, архівів, 
заповідників, художніх галерей (виставок), бібліотек, клубних закладів, закладів освіти 
сфери культури, студій, кінотеатрів, цирків, парків культури та відпочинку, архітектур-
них, дизайнерських, рекламних, реставраційних центрів і майстерень тощо».

8. У статті 12:
1) у частині першій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«створення, виконання, тиражування, поширення (розповсюдження шляхом про-

дажу, публічної демонстрації, публічного показу, публічного сповіщення, надання до-
ступу тощо) та популяризація творів літератури і мистецтва»;

доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
«вироблення креативного продукту;
навчання різним видам мистецтв та підготовка кадрів для сфери культури»;
2) абзац дев’ятий частини другої викласти в такій редакції:
«заклади культури, заклади освіти сфери культури, а також підприємства, устано-

ви та організації всіх форм власності, статути (положення) яких передбачають прова-
дження діяльності у сфері культури».

9. Частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
«3. У випадках, встановлених законом, або відповідно до стратегії розвитку культу-

ри фінансова підтримка суспільно важливих культурно-мистецьких заходів здійснюєть-
ся центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сферах культури та мистецтв, і центральними органами виконавчої влади, що 
реалізують державну політику у сферах культури та мистецтв, відповідно до закону».

10. У частині першій статті 19:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Заклади культури різних організаційно-правових форм господарювання і 

форм власності утворюються та провадять діяльність відповідно до законодавства 
та цілей, передбачених їхніми статутами (положеннями)»;

абзац другий виключити.
11. У статті 22:
1) частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«забезпечення територіальної доступності для населення закладів культури, за-

кладів освіти сфери культури, що надають базовий набір культурних послуг, врахо-
вуючи потреби та права у сфері культури усіх категорій населення»;

2) частини другу і третю викласти в такій редакції:
«2. Базова мережа закладів культури формується органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування з дотриманням вимог державних соціаль-
них нормативів у сфері обслуговування закладами культури, передбачених Законом 
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», та міні-
мальних стандартів забезпечення населення культурними послугами.

Виключення закладу з базової мережі закладів культури допускається за умови, що 
надання населенню культурних послуг забезпечить інший заклад культури чи заклад 
освіти сфери культури в межах відповідної територіальної громади з дотриманням ви-
мог щодо доступності та якості культурних послуг та за погодженням з центральним ор-
ганом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Порядок формування базової мережі закладів культури визначає Кабінет Міні-
стрів України. Існуючі заклади культури та заклади освіти сфери культури автома-
тично включаються до базової мережі закладів культури.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах культури та мистецтв, визначає перспективи та напрями розви-
тку і зміст мистецької освіти.

Для системного методичного, навчально-методичного, науково-методичного су-
проводу та актуалізації змісту мистецької освіти, забезпечення професійного розви-
тку педагогічних працівників закладів освіти сфери культури органи виконавчої вла-
ди та органи місцевого самоврядування виходячи з потреб регіонів/населених пунк-
тів можуть утворювати методичні установи/методичні відділи мистецької освіти. Ти-
пове положення про методичну установу/методичний відділ мистецької освіти за-
тверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сферах культури та мистецтв»;

3) частину четверту виключити.
12. У статті 23:
1) частини першу і другу викласти в такій редакції:
«1. До базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня належать дер-

жавні, у тому числі національні, заклади культури (бібліотеки, музеї, архіви, гале-
реї, заповідники, цирки, театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі, культур-
но-інформаційні та культурно-просвітницькі центри, кіностудії, художні галереї, ви-
ставки національного (загальнодержавного) значення тощо), заклади освіти сфери 
культури (мистецькі школи, мистецькі ліцеї, фахові мистецькі коледжі, заклади ви-
щої мистецької освіти).

2. До базової мережі закладів у сфері культури місцевого рівня належать кому-
нальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, виставкові зали, те-
атри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідео-
прокатні підприємства, об’єднання, палаци і будинки культури, інші клубні заклади, 
студії, центри народної творчості, центри народної культури, центри культурних по-
слуг, парки культури та відпочинку тощо), заклади освіти сфери культури (мистецькі 
школи, мистецькі ліцеї, фахові мистецькі коледжі, заклади вищої мистецької освіти).

З метою наближення місця надання культурних послуг до місця проживання гро-
мадян у населених пунктах можуть утворюватися філії закладів культури»;

2) доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
«3. Переліки закладів базової мережі закладів культури затверджують:
щодо базової мережі загальнодержавного рівня — центральні органи виконавчої 

влади, до сфери управління яких належать такі заклади;
щодо базової мережі місцевого рівня — місцеві органи виконавчої влади та орга-

ни місцевого самоврядування.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах 

культури та мистецтв, на підставі отриманих від інших центральних органів виконав-
чої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
переліків закладів культури, закладів освіти сфери культури складає і підтримує в 
актуальному стані зведений перелік закладів, включених до базової мережі закладів 
культури, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.

4. З метою створення умов для забезпечення населення культурними послугами, 
раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-техніч-
ної бази закладів культури базової мережі місцевого рівня, їх модернізації за рішен-
ням ради відповідної територіальної громади або спільним рішенням рад суміжних 
територіальних громад може бути утворений центр культурних послуг.

Центр культурних послуг — це багатофункціональний заклад культури, що має 
зручне розташування для відвідування жителями територіальної громади/суміжних 
територіальних громад, забезпечений кваліфікованими кадрами, має сучасну ма-
теріально-технічну базу та спроможний забезпечувати надання комплексу культур-
них послуг, консультаційної, інформаційної допомоги, доступ до користування при-
міщеннями та обладнанням для творчості, неформального навчання та спілкування 
жителів територіальної громади з урахуванням чисельності, вікового, статевого, на-
ціонального, соціального, професійного складу населення, мінімальних стандартів 
забезпечення населення культурними послугами.

Напрями роботи центру культурних послуг формуються згідно з потребами та ін-
тересами жителів територіальної громади/суміжних територіальних громад.

Методичні рекомендації щодо організації функціонування центру культурних по-
слуг затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сферах культури та мистецтв».

13. Статтю 24 виключити.
14. У статті 26:
1) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Фінансово-господарська діяльність закладів культури»;
2) у частині першій:
абзаци третій — шостий замінити шістьма новими абзацами такого змісту:
«кошти, що надходять від господарської діяльності;
кошти, одержані від надання платних послуг згідно з основною діяльністю закла-

дів культури;
доходи від реалізації в установленому порядку майна, надання в оренду майна;
кошти, одержані за роботи (послуги), виконані (надані) закладом культури на за-

мовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
благодійні внески, добровільні пожертвування, дарунки у вигляді коштів, матері-

альних цінностей, нематеріальних активів, одержані від фізичних та юридичних осіб;
гранти вітчизняних і міжнародних організацій».
У зв’язку з цим абзаци сьомий — дванадцятий вважати відповідно абзацами 

дев’ятим — чотирнадцятим;
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
«У разі одержання державними і комунальними закладами культури коштів від 

надання платних послуг та коштів з інших джерел фінансування, не заборонених за-
конодавством, бюджетні асигнування не зменшуються та протягом бюджетного пері-
оду не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законом»;

доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
«Державні і комунальні заклади культури мають право самостійно розпоряджа-

тися надходженнями, одержаними від надання платних послуг та з інших джерел фі-
нансування, не заборонених законодавством, з метою провадження діяльності, пе-
редбаченої установчими документами»;

3) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«Приватні заклади культури фінансуються їх засновниками та за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством»;
4) доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Фінансування надання базового набору культурних послуг здійснюється за ра-

хунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не за-
боронених законодавством».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, 

крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити введення в дію нормативно-правових актів, що випливають з цьо-

го Закону, одночасно із набранням ним чинності;
2) підготувати пропозиції щодо запровадження культурної субвенції з державного 

бюджету для фінансування надання базового набору культурних послуг та внести їх 
на розгляд Верховної Ради України;

3) вжити заходів щодо утворення бюджетної установи, що належить до сфери 
управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сферах культури та мистецтв, зі сприяння розвитку креативних 
індустрій та виробленню креативного продукту, внести на розгляд Верховної Ради 
України проект закону, який визначатиме особливості діяльності такої установи;

4) у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цьо-
го Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 квітня 2021 року
№ 1432-IX 

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів  

України щодо вдосконалення окремих 
аспектів декларування

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ра-

ди України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 25:
пункт 2 частини першої доповнити словами «крім випадку, передбаченого абза-

цом першим частини другої цієї статті»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої 

статті 3 цього Закону, зобов’язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (об-
рання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльнос-
ті та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контроль-
них органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержан-
ня прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (част-
ками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтер-
еси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комі-
сії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або закона-
ми України.

У строк, визначений абзацом першим цієї частини, особі, призначеній (обраній) 
на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняєть-
ся здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рі-
шень відповідними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати 
будь-які доходи (винагороду тощо) у зв’язку із здійсненням підприємницької діяль-
ності або перебуванням у таких органах».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
2) у статті 36:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цьо-

го Закону, зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду пе-
редати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в по-
рядку, встановленому законом.

Якщо на момент закінчення зазначеного шестидесятиденного строку в системі де-
позитарного обліку встановлено обмеження на здійснення операцій з акціями на під-
ставі відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, особи, зазначені 
в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані 
передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 60 днів з дня від-
новлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій.

У вказаних вище випадках особам, зазначеним у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 
частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належ-
ні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї»;

частину шосту доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) осіб, у власності яких перебувають акції акціонерного товариства — рези-

дента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового 
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа при-
значена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих ак-
цій товариства»;

3) у статті 46:
у частині першій:
у пункті 1 слова «унікальний номер запису в Єдиному державному демографіч-

ному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї» замінити словами «суб’єкта 
декларування та членів його сім’ї, унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї (у разі формуван-
ня такого унікального номера)»;

пункт 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Не підлягає декларуванню окреме технічно обладнане службове приміщення з 

розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народ-
ного депутата (громадська приймальня), що є державною власністю чи комунальною 
власністю територіальної громади, знаходиться в управлінні місцевих органів вико-
навчої влади чи органів місцевого самоврядування і перебуває в оренді чи на іншому 
праві користування в суб’єкта декларування»;

у пункті 81 після слів «тип та номер рахунку» доповнити словами і цифрами «(крім 
номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження гро-
мадян України в установах акціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни», поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що ді-
яли на території України)»;

примітку доповнити абзацом другим такого змісту:
«Здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти за раху-

нок власних грошових активів суб’єкта декларування або членів його сім’ї не потре-
бує відображення в декларації відомостей, передбачених пунктом 10 частини пер-
шої цієї статті, а також не потребує повідомлення про суттєві зміни в майновому ста-
ні суб’єкта декларування»;

4) у примітках до статей 513 і 56 слова «Голови Верховної Ради України» виклю-
чити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 квітня 2021 року
№ 1443-IX
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ДОКУМЕНТИ

 
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 571 
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження  
господарської діяльності з виробництва та ремонту 

вогнепальної зброї невійськового призначення   
і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної 

зброї калібру понад  4,5 міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі 
вогнепальною зброєю невійськового призначення 

та боєприпасами до неї, холодною зброєю, 
пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра  

і швидкістю польоту кулі понад  100 метрів 
на секунду; виробництва спеціальних засобів, 

заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної 
дії, індивідуального захисту, активної оборони  

та їх продажу
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробни-

цтва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, 
холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польо-
ту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю ка-
лібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; ви-
робництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної 
дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1000 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2015 р., № 98, ст. 3357; 2019 р., № 2, ст. 51, № 53, ст. 1842), зміни, що додаються.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 571
ЗМІНИ,  

що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської  
діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення 
і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра 

і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, 

пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони  
та їх продажу

1. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 41 такого змісту:
«41. Вимоги цих Ліцензійних умов поширюються на місця провадження господар-

ської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії (з урахуванням змін, внесених до документів, що подані ліцензіа-
том до органу ліцензування).

Місце провадження виду господарської діяльності — місце (об’єкт, приміщення, 
будівля), в якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську 
діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезна-
ходженням суб’єкта господарювання), а саме:

магазин, в якому здійснюється торгівля зброєю, боєприпасами до неї, спеціаль-
ними засобами;

майстерня з ремонту зброї;
виробниче приміщення.».
2. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5. До заяви про отримання ліцензії (додаток 1) додаються:
1) відомості про місця провадження господарської діяльності (додаток 11) із за-

значенням щодо кожного з них виду діяльності, що вказаний у заяві;
2) підтвердні документи щодо кожного місця провадження господарської діяльності:
засвідчена  керівником здобувача ліцензії, ліцензіата копія документа, що підтвер-

джує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщень для про-
вадження відповідного виду господарської діяльності;

копія дозволу на відкриття об’єкта дозвільної системи;
відомості про вид продукції, що буде вироблятися (зброя, боєприпаси до неї, спе-

ціальні засоби) (додаток 12);
відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для мало-

мобільних груп населення (додаток 13);
копія документа, що підтверджує відсутність у керівника здобувача ліцензії, ліцен-

зіата та найманих працівників медичних протипок зань до виконання ними функці-
ональних обов’язків і володіння зброєю, спеціальними засобами, який видається в 
установленому порядку;

копія довідки про вивчення керівником здобувача ліцензії, ліцензіата та наймани-
ми працівниками матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводжен-
ня з ними та їх застосування;

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії, ліцензіата (або його уповноваже-
ного представника) із відміткою контролюючого органу щодо повідомлення про від-
мову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємця-
ми, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційно-
го номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 
контролюючому органу);

4) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (додаток 2), у двох при-
мірниках.

У разі відкриття місця провадження господарської діяльності ліцензіат у будь-який 
зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) подає 
органові ліцензування повідомлення про відкриття місця провадження діяльності (до-
даток 14) та документи, передбачені підпунктами 1—3 пункту 5 цих Ліцензійних умов.

Повідомлення про закриття місця провадження господарської діяльності (додаток 
15) ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня його закриття подати 
у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному 
вигляді) органові ліцензування.

6. Цими Ліцензійними умовами встановлюються також зміст і форма заяв про пе-
реоформлення ліцензії (додаток 16), зупинення дії ліцензії (додаток 17), відновлення 
дії ліцензії (додаток 18), розширення провадження виду господарської діяльності (до-
даток 19), звуження провадження виду господарської діяльності (додаток 110), анулю-
вання ліцензії (додаток 111).».

3. У пункті 7:
1) підпункт 1 виключити;
2) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) повідомляти органові ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в 

заяві та документах, що додавалися до заяви, у строк не пізніше одного місяця з дня 
настання таких змін.»;

3) підпункт 3 викласти в такій редакції: 
«3) у разі повного або часткового зупинення дії ліцензії повідомити про це органам На-

ціональної поліції за місцем провадження діяльності шляхом надсилання рекомендованого 
листа або за допомогою засобів телекомунікацій наступного робочого дня з дня одержан-
ня рекомендованого листа від органу ліцензування щодо рішення про зупинення дії ліцензії 
повністю або частково. У разі потреби зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби згідно з 
дозволами на їх придбання та перевезення повинні бути вивезені з магазину на тимчасове 
зберігання до приміщень іншого ліцензіата за наявності відповідного договору між ними;»;

4) у підпункті 5 слова «підтвердних документах» замінити словами «відомостях про 
них», а після слів «Ліцензійних умов» доповнити словами «використовувати виключно та-
кі місця під час провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню».

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів здійснюється з до-

триманням таких вимог:
1) у торговельному залі:
зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби розміщуються на вітринах, стелажах, 

прилавках за умови неможливості раптового заволодіння ними (скріплені тросом, 
зачинені вітрини) та можуть надаватися громадянам для огляду в цьому залі з ме-
тою визначення виду та моделі зброї, спеціальних засобів, що будуть придбаватися;

для зберігання боєприпасів до зброї та патронів до спеціальних засобів повинні бути 
встановлені за прилавком або вмонтовані в прилавок металеві шафи (сейфи), товщи-
на стінок яких становить не менш як 3 міліметри, а двері повинні бути укріплені стале-
вими накладками або косинцями, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками;

забороняється залишати зброю, боєприпаси до неї, спеціальні засоби після за-
криття магазину в разі непідключення сигналізації до пульту централізованого нагля-
ду органів поліції охорони;

2) у кімнаті для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів:
зброя, боєприпаси до зброї, спеціальні засоби повинні розміщуватися в метале-

вих шафах (сейфах), товщина стінок яких становить не менш як 3 міліметри, а двері 
повинні бути укріплені сталевими накладками або косинцями, з надійними (не мен-
ше двох) внутрішніми замками;

зброя та спеціальні засоби зберігаються окремо від боєприпасів до зброї та па-
тронів до спеціальних засобів;

забороняється зберігати будь-які інші предмети;
3) зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби можуть зберігатися в кімнатах-сей-

фах (сховищах), що обладнуються відповідно до вимог підпункту 1, абзаців другого, 
четвертого і п’ятого підпункту 2, підпункту 3 пункту 8 цих Ліцензійних умов. Підло-
га, стіни та стеля кімнат-сейфів (сховищ) повинні бути обшиті листовим металом за-
втовшки не менше ніж 3 міліметри;

4) кімната для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів облад-
нується в місці провадження господарської діяльності відповідно до вимог підпунк-
ту 1, абзаців другого, четвертого і п’ятого підпункту 2, підпункту 3 пункту 8 цих Лі-
цензійних умов;

така кімната може використовуватися ліцензіатом для двох або трьох місць про-
вадження господарської діяльності за умови знаходження їх за однією адресою та в 
одній будівлі.».

5. Підпункт 1  пункту 10 виключити.
6. У пункті 13:
1) абзац перший після слів «Керівником здобувача ліцензії» доповнити словом 

«, ліцензіата»;
2) в абзаці третьому слова «на момент укладення договору» виключити.
7. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 14 такого змісту:
«14. Керівник здобувача ліцензії, ліцензіата отримує згоду найманих працівників 

на обробку персональних даних з метою укладення з ними трудових договорів.».
8. Додаток 1 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

«Додаток 1 
до Ліцензійних умов 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 2 червня 2021 р. № 571)

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії  ____________________________________________

(повне найменування юридичної особи або

____________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання фізичної особи — під-
приємця 

поштовий індекс  ____________________
область  ___________________________
район _____________________________
місто ______________________________
вулиця  ____________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та 
номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контр-
олюючому органу і має відмітку в паспорті, __________________________________.

Керівник/голова виконавчого органу здобувача ліцензії _____________________
______________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
Номер телефону ____________, адреса електронної пошти __________________
Прошу видати ліцензію на провадження __________________________________
         (вид господарської діяльності,

______________________________________________________________________
що підлягає ліцензуванню (у повному обсязі або частково)

______________________________________________________________________.
Контроль за діяльністю суб’єкта господарювання (у значенні, наведеному у стат-

ті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентами тих держав, 
що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному у статті 1 За-
кону України «Про оборону України»), відсутній.

Додаток: документи на _____ арк.

__________________________

(ініціали/ініціал імені, прізвище)
_____________________
(підпис здобувача ліцензії)

_______ ________ 20__ р. ».

9. Доповнити Ліцензійні умови додатками 12—111 такого змісту:
«Додаток 12 

до Ліцензійних умов
ЗРАЗОК

Міністерство  
внутрішніх справ України

ВІДОМОСТІ 
про вид продукції, що буде вироблятися  

(зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби)
Здобувач ліцензії (ліцензіат) ____________________________________________
  (повне найменування юридичної особи або

______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Порядковий 
номер

Вид (модель, калібр) продукції, 
що буде вироблятися (зброя, бо-
єприпаси до неї, спеціальні за-

соби)

Реквізити нормативного документа 
на вид продукції,  

що буде вироблятися

___________________________________
(ініціали/ініціал імені, прізвище  

керівника/голови виконавчого органу юридичної  
особи або фізичної особи — підприємця)

_______________
(підпис) 

___ ______ 20__ р.

Додаток 13  
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

Міністерство  
внутрішніх справ України

ВІДОМОСТІ 
про доступність місць провадження господарської  

діяльності для маломобільних груп населення
Здобувач ліцензії (ліцензіат) ____________________________________________
  (повне найменування юридичної особи або

______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Місце проваджен-
ня господарської ді-

яльності
Місцезнаходження

Місце провадження господарської діяль-
ності обладнано для маломобільних груп 

населення
так ні

_________________________ 
(ініціали/ініціал імені, прізвище  

керівника/голови виконавчого органу 
юридичної особи або фізичної  

особи — підприємця)

_____________________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

Додаток 14 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про відкриття місця провадження діяльності
Ліцензіат ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний но-

мер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та 
номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контр-
олюючому органу і має відмітку в паспорті, __________________________________.
Місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання фізичної особи —  
підприємця 

поштовий індекс  __________________
область  __________________________
район ____________________________
місто _____________________________
вулиця  ___________________________

Керівник/голова виконавчого органу ліцензіата ____________________________
______________________________________________________________________ 

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
Номер телефону ______________, адреса електронної пошти _________________
Ліцензія на провадження господарської діяльності з ________________________

______________________________________________________________________,
(вид господарської діяльності, на який видано ліцензію)

що провадиться відповідно до __________________________________________.
(реквізити рішення (наказу) МВС про видачу ліцензії)
Повідомляємо про відкриття місця провадження господарської  діяльності:
□ магазин, в якому здійснюється торгівля зброєю, боєприпасами до неї, спеці-

альними засобами;
□ майстерня з ремонту зброї;
□ виробниче приміщення,
де буде провадитися діяльність з ________________________________________  
(вид господарської діяльності

______________________________________________________________________.
(частина виду господарської діяльності), зазначений у ліцензії)

Додаток: документи на _____ арк.
__________________________ 
(ініціали/ініціал імені, прізвище ке-
рівника/голови виконавчого органу 

юридичної особи або фізичної  
особи — підприємця)

__________________ 
(підпис) 

___ ______ 20__ р.

Додаток 15 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про закриття місця провадження діяльності

Ліцензіат ____________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або

______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та 
номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контр-
олюючому органу і має відмітку в паспорті, _________________________________.
Місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання фізичної особи —  
підприємця 

поштовий індекс  _________________
область  _________________________
район ___________________________
місто ____________________________
вулиця  __________________________

Керівник/голова виконавчого органу ліцензіата ____________________________
______________________________________________________________________ 

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Номер телефону _____________, адреса електронної пошти _________________
Повідомляємо про закриття місця провадження господарської  діяльності:
□ магазин, в якому здійснюється торгівля зброєю, боєприпасами до неї, спеці-

альними засобами;
□  майстерня з ремонту зброї;
□  виробниче приміщення
за адресою __________________________________________________________.   

(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) 

__________________________ 
(ініціали/ініціал імені, прізвище  

керівника/голови виконавчого органу 
юридичної особи або фізичної  

особи — підприємця)

___________________ 
(підпис) 

___ ______ 20__ р.

Додаток 16 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про переоформлення ліцензії
Заявник _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
______________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових 
платежів чи серія та номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої 
релігійні переконання відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це 
відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті, __________________
______________________________________________________________________.

Місце проживання фізичної  
особи — підприємця 

поштовий індекс  _________________
область  _________________________
район ___________________________
місто ____________________________
вулиця  __________________________

Номер телефону ______________, адреса електронної пошти _________________
Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності з _____

______________________________________________________________________ 
(вид господарської діяльності,

______________________________________________________________________,
на який було видано ліцензію, що підлягає переоформленню)

видану відповідно до  _________________________________________________.
                                   (реквізити рішення (наказу) МВС про видачу ліцензії)

Додаток: документи на _____ арк.
__________________________ 

(ініціали/ініціал імені, прізвище  
фізичної особи — підприємця)

_____________________ 
(підпис) 

___ _____ 20__ р.

Додаток 17 
 до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про зупинення дії ліцензії
Ліцензіат ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний но-

мер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та 
номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контр-
олюючому органу і має відмітку в паспорті, _________________________________.
Місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання фізичної особи — 
підприємця 

поштовий індекс ___________________
область __________________________
район ____________________________
місто ____________________________
вулиця ___________________________

Керівник/голова виконавчого органу ліцензіата ____________________________
________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
Номер телефону __________, адреса електронної пошти ____________________
Прошу зупинити повністю або частково (необхідне підкреслити) дію ліцензії, ви-

даної відповідно до _____________________________________________________,
(реквізити рішення (наказу) МВС про видачу ліцензії)

на провадження господарської діяльності з _______________________________
    (вид господарської діяльності

______________________________________________________________________
(частина виду господарської діяльності),

______________________________________________________________________
зазначений в ліцензії, дія якого (частина якого) зупиняється)

за місцем (місцями) провадження господарської діяльності:
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ДОКУМЕНТИ
Місце провадження  

господарської діяльності

Адреса місця провадження  
господарської діяльності  

(індекс, область, район, місто/ 
селище міського типу/село/ се-
лище, вулиця, будинок тощо)

Вид господарської  
діяльності (частина 
виду господарської 

діяльності), що зупи-
няється

на строк ______________ днів/місяців (необхідне підкреслити).
Додаток: документи на _____ арк.

__________________________ 
(ініціали/ініціал імені, прізвище ке-
рівника/голови виконавчого органу 

юридичної особи або фізичної  
особи — підприємця)

____________________ 
(підпис)

___ _____ 20__ р.

Додаток 18 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про відновлення дії ліцензії 
Ліцензіат ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та 
номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контр-
олюючому органу і має відмітку в паспорті, _________________________________.
Місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання фізичної особи —  
підприємця 

поштовий індекс ___________________
область ___________________________
район ____________________________
місто _____________________________
вулиця ___________________________

Керівник/голова виконавчого органу ліцензіата_____________________________
______________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
Номер телефону _________, адреса електронної пошти ____________________
Прошу відновити повністю або частково (необхідне підкреслити) дію ліцензії, зу-

пинену відповідно до ____________________________________________________,
                       (реквізити рішення (наказу) МВС про зупинення дії ліцензії)

на провадження господарської діяльності з _______________________________
    (вид господарської діяльності  

______________________________________________________________________
   (частина виду господарської діяльності),

_____________________________________________________________________
зазначений в ліцензії, дія якого (частина якого) відновлюється)

за місцем (місцями) провадження господарської діяльності:

Місце провадження  
господарської діяльності

Адреса місця провадження  
господарської діяльності  

(індекс, область, район, місто/ 
селище міського типу/село/ се-
лище, вулиця, будинок тощо)

Вид господарської  
діяльності (частина 
виду господарської 

діяльності),  
що відновлюється

Відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Додаток: документи на _____ арк.

__________________________ 
(ініціали/ініціал імені, прізвище керівника/
голови виконавчого органу юридичної осо-

би або фізичної особи — підприємця)

____________________ 
(підпис) 

___ ______ 20__ р.

Додаток 19 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про розширення провадження виду господарської діяльності
Ліцензіат____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та 
номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контро-
люючому органу і має відмітку в паспорті, ___________________________________.
Місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання фізичної особи —  
підприємця 

поштовий індекс  _________________
область  _________________________
район ___________________________
місто ____________________________
вулиця  __________________________

Керівник/голова виконавчого органу ліцензіата ____________________________
______________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
Номер телефону __________, адреса електронної пошти ____________________
Прошу розширити провадження виду господарської діяльності з _____________

______________________________________________________________________,
(вид господарської діяльності, що провадиться відповідно до ліцензії)

що провадиться відповідно до ліцензії, виданої ____________________________
 (реквізити рішення (наказу) МВС 

______________________________________________________________________,
про видачу ліцензії)

до виду господарської діяльності з ______________________________________
               (вид господарської діяльності, що буде 

______________________________________________________________________
провадитися після розширення)

за місцем (місцями) провадження господарської діяльності:

Місце провадження  
господарської діяльності

Адреса місця провадження  
господарської діяльності  
(індекс, область, район,  
місто/селище міського  

типу/село/селище, вулиця,  
будинок тощо)

Вид господарської  
діяльності (частина 
виду господарської  

діяльності), що  
буде провадитися  
після розширення

Додаток: документи на _____ арк.
__________________________ 

(ініціали/ініціал імені, прізвище  
керівника/голови виконавчого органу 

юридичної особи або фізичної  
особи — підприємця)

_________________ 
(підпис) 

___ ______ 20__ р.

Додаток 110 
 до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про звуження провадження виду господарської діяльності 
Ліцензіат ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний но-

мер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та 
номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контр-
олюючому органу і має відмітку в паспорті, __________________________________.

Місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання фізичної особи —  
підприємця 

поштовий індекс __________________
область __________________________
район ___________________________
місто ___________________________
вулиця __________________________

Керівник/голова виконавчого органу ліцензіата ____________________________
______________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Номер телефону ___________, адреса електронної пошти ___________________
Прошу звузити провадження виду господарської діяльності з ________________

______________________________________________________________________,
(вид господарської діяльності, що провадиться відповідно до ліцензії)

що провадиться відповідно до ліцензії, виданої ____________________________
          (реквізити рішення (наказу) МВС 

______________________________________________________________________,
  про видачу ліцензії)
до виду господарської діяльності з ______________________________________
         (вид господарської діяльності, що буде 

______________________________________________________________________,
провадитися після звуження)

за місцем (місцями) провадження господарської діяльності:

Місце провадження  
господарської діяльності

Адреса місця провадження  
господарської діяльності  

(індекс, область, район, місто/селище 
міського типу/ село/селище, вулиця,  

будинок тощо)

Вид господарської 
діяльності (частина ви-
ду господарської діяль-
ності), що буде прова-
дитися після звуження                                                        

Додаток: документи на _____ арк.
__________________________ 

(ініціали/ініціал імені, прізвище керів-
ника/голови виконавчого органу юри-

дичної особи або фізичної  
особи — підприємця)

___________________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

Додаток 111 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про анулювання ліцензії
Ліцензіат ___________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або

______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та 
номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контр-
олюючому органу і має відмітку в паспорті, _________________________________.

Місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання фізичної особи —  
підприємця 

поштовий індекс  _________________
область  _________________________
район ___________________________
місто ____________________________
вулиця  __________________________

Керівник/голова виконавчого органу ліцензіата ____________________________
                                                                               (найменування посади,

______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Номер телефону __________, адреса електронної пошти ___________________
Прошу анулювати повністю або частково (необхідне підкреслити) ліцензію, ви-

дану відповідно до ______________________________________________________,
                  (реквізити рішення (наказу) МВС про видачу ліцензії)

на провадження господарської діяльності з _______________________________
(вид господарської діяльності ___________________________________________
   (частина виду господарської діяльності),

______________________________________________________________________.
на провадження якого анулюється ліцензія)

__________________________
(ініціали/ініціал імені, прізвище 
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

__________________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 572 
Київ

Про затвердження Типового договору  
оренди землі в комплексі з розташованим  

на ній водним об’єктом
Відповідно до частини одинадцятої статті 51 Водного кодексу України Кабінет Мі-

ністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній 

водним об’єктом, що додається.
2. Установити, що договори оренди водних об’єктів, укладені відповідно до Ти-

пового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 29 травня 2013 р. № 420, діють до моменту закінчення строку їх дії.

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 572

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом

__________________________________ ___ ________________ 20__ р.
  (місце укладення)                                            (дата укладення)

Орендодавець — _______________________________________________ в особі
  (найменування органу виконавчої влади або органу  

місцевого самоврядування) 

______________________________________________________________________,  
(посада, прізвище, власне імя та по батькові (за наявності)

що діє на підставі __________________________________________, з однієї                                
               (найменування та реквізити документа)

сторони, та орендар — ________________________________________________
                                        (для фізичної особи — прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності),

 ______________________________________________________________________ 
серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий;

______________________________________________________________________
                    для юридичної особи — повне найменування,

______________________________________________________________________
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи,

______________________________________________________________________
найменування та реквізити документа, на підставі якого вона діє)

__________________________________________________, з другої сторони, 
уклали цей договір про таке.

Предмет договору
1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування зе-

мельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом ______________
______________________________________________________________________

  (назва водного об’єкта)

для цілей ___________________________________________________________,
(рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних,

______________________________________________________________________.
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт)

Об’єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 

______________________, у тому числі земельна ділянка ______________________
______________________________________________________________________

    (площа, якісні характеристики земель, зокрема меліорованих,

______________________________________________________________________,
     за їх складом та видами угідь)

з кадастровим номером _______________________________________________,
цільове призначення земельної ділянки __________________________________,
яка розташована _____________________________________________________
                                                                                (місцезнаходження)

______________________________________________________________________,
                                                                               
та водний об’єкт (водний простір), у тому числі рибогосподарська технологічна 

водойма ______________________________________________________________.
       (площа та об’єм)

Рибогосподарська технологічна водойма згідно з цим договором надається в 
оренду з урахуванням вимог Закону України «Про аквакультуру».

3. На земельній ділянці розташовані об’єкти інфраструктури ________________
______________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан гідротехнічних споруд,

______________________________________________________________________.
 лінійних споруд, мостових переходів, інших об’єктів (за наявності)

4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення цього догово-
ру становить _____________________________________________ гривень.

5. Об’єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективно-
му використанню: ______________________________________________________.
______________________________________________________________________.

6. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: __
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Строк дії договору
7. Цей договір укладено на ____________________ років.
Після закінчення строку, на який укладено цей договір, орендар, який належно ви-

конував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особа-
ми на укладення договору оренди на новий строк.

У такому випадку орендар повинен не пізніше ніж за ________ днів до закін-
чення строку, на який укладено цей договір, повідомити письмово орендодавця 
про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на но-
вий строк.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди на новий строк орендар 
додає проект відповідного договору.

Орендна плата
8. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі:
за земельну ділянку __________________________________________________               

(розмір орендної плати у гривнях
______________________________________________________________________,

  із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)
за водний об’єкт _________________________________________________    ____

(розмір орендної плати у гривнях

______________________________________________________________________.
    із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)

9. Обчислення розміру орендної плати здійснюється за:
водний об’єкт — відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в 

оренду водні об’єкти, що затверджується Міндовкіллям;
рибогосподарську технологічну водойму — відповідно до Методики визначення роз-

міру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного 
об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що затверджується Мінагрополітики;

земельну ділянку — з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законо-
давством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюють-
ся під час укладання або зміни умов договору оренди.

10. Орендна плата вноситься у такі строки:
1) за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, набуту в оренду 

за результатами торгів:
за перший рік — не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня укладен-

ня цього договору;
починаючи з наступного року — відповідно до Податкового кодексу України;
2) за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, набуту в оренду 

без проведення земельних торгів:
за перший рік — у п’ятиденний строк після підписання цього договору;
починаючи з наступного року — відповідно до Податкового кодексу України;
3) за водний об’єкт:
за перший рік — у п’ятиденний строк після підписання цього договору;
починаючи з наступного року — щороку не пізніше 15 числа місяця, наступного 

за розрахунковим роком.
11. Розмір орендної плати переглядається ______________________ у разі:
              (зазначається періодичність)

1) зміни умов господарювання, передбачених цим договором;
2) зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом 

України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених зако-
нодавством;

3) зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комуналь-
ної власності;

4) погіршення стану об’єкта оренди, що сталося не з вини орендаря, що підтвер-
джено документами;

5) в інших випадках, передбачених законом.
Розмір орендної плати за земельну ділянку державної та/або комунальної влас-

ності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може перегляда-
тися у бік зменшення.

12. У разі невнесення орендної плати за землю та/або водний об’єкт у строки, ви-
значені цим договором:

у десятиденний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної 
плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі ________ відсотків річної орендної плати за кожний 
день прострочення з урахуванням вимог Закону України «Про відповідальність за не-
своєчасне виконання грошових зобов’язань».

Умови використання об’єкта оренди
13. Передача водного об’єкта в оренду здійснюється за наявності паспорта вод-

ного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми — 
паспорта та/або технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми.

14. Використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним 
об’єктом здійснюється лише для цілей, визначених цим договором.

15. Використання об’єкта оренди здійснюється з дотриманням Водного та Зе-
мельного кодексів України, а також інших законодавчих актів.

16. Дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення 
екологічного стану водного об’єкта.

17. Експлуатація водосховищ і ставків здійснюється відповідно до встановлених 
Держводагентством режимів роботи.

18. Використання водного об’єкта здійснюється без створення перешкод у здій-
сненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у 
здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.

19. Інші умови ________________________________________________________
_______________________________________________________.

Умови повернення об’єкта оренди
20. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві свій при-

мірник паспорта водного об’єкта.
21. Після припинення цього договору орендар повертає орендодавцеві  об’єкт 

оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.
Орендодавець у разі погіршення екологічного та/або хімічного стану водного об’єкта 

має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не 
досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за 
цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються 
відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та зем-
лекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 
1993 р. № 284 (ЗП України,1993 р., № 10, ст. 193).

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця  витрати на поліпшення об’єкта 
оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підляга-
ють відшкодуванню.

23. Поліпшення стану об’єкта оренди, проведені орендарем за письмовою зго-
дою з орендодавцем, ____________________________________________________

            (зазначається, підлягають чи не підлягають)
відшкодуванню.
Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліп-

шення стану об’єкта оренди визначаються окремим договором.
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невико-

нання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним 

виконанням умов цього договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здій-
снив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендо-
давцем умов цього договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально 
підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання об’єкта оренди
26. На орендовану земельну ділянку _____________________________________
                                                               (зазначається, встановлено чи не встановлено)
обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ___________________________ 
                                           (підстави встановлення обмежень 

______________________________________________________________________.
                                                   (обтяжень)
27. Передача в оренду земельної ділянки, водного об’єкта не є підставою для при-

пинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на таку ділянку і 
встановлених земельних сервітутів.

28. Передача в суборенду земельної ділянки у комплексі з розташованим на ній 
водним об’єктом іншим суб’єктам господарювання забороняється.

Права та обов’язки орендодавця 
29. Орендодавець має право вимагати від орендаря:
використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим договором;
додержання Водного та Земельного кодексів України, а також інших законодавчих актів;
дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних 

зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму вико-
ристання земель та територій, які особливо охороняються (у разі наявності);

дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення еко-
логічного стану водного об’єкта;

експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому 
порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гід-
ротехнічними спорудами та права спеціального водокористування;

своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку та водний об’єкт.
30. Орендодавець зобов’язаний:
передати в користування земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній 

водним об’єктом у стані, що відповідає умовам цього договору;
під час передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним 

об’єктом в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб 
щодо орендованої земельної ділянки;
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не вчиняти дій, які перешкоджають орендареві користуватися орендованою зе-

мельною ділянкою та водним об’єктом;
відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта 

оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;
попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які 

у процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для до-
вкілля або призвести до погіршення стану об’єкта оренди.

Права та обов’язки орендаря
31. Орендар має право:
самостійно господарювати на землі та водному об’єкті з дотриманням умов цього 

договору та вимог законодавства;
отримувати продукцію і доходи;
здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою 

орендодавця будівництво гідротехнічних споруд.
32. Орендар зобов’язаний:
приступати до використання земельної ділянки в комплексі з розташованим на 

ній водним об’єктом у строки, встановлені цим договором, але не раніше дати дер-
жавної реєстрації відповідного права оренди;

виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, 
передбаченому законом або цим договором;

у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки 
державної або комунальної власності надати копію цього договору відповідному по-
датковому органові та територіальному органові Держводагентства;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за об’єкти оренди;
здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, 

експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених Держводагентством 
режимів роботи;

у разі необхідності оформити право користування гідротехнічними спорудами та 
право спеціального водокористування;

під час використання прибережних захисних смуг дотримуватися вимог щодо об-
меження господарської діяльності, встановлених законодавством;

після припинення цього договору повернути свій примірник паспорта водного 
об’єкта орендодавцю.

33. Інші права та обов’язки сторін
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Ризик випадкового знищення або пошкодження  
об’єкта оренди чи його частини, заподіяння  

шкоди третім особам
34. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його части-

ни несе _________________________________________________.
                                                       (зазначається, орендар чи орендодавець)
Ризик заподіяння шкоди третім особам у результаті невиконання або неналежно-

го виконання орендарем умов договору несе орендар.
Страхування об’єкта оренди

35. Згідно з цим договором об’єкт оренди ________________________________
                                                                                        (зазначається, підлягає чи не підлягає)
страхуванню на період дії цього договору у порядку, встановленому законодав-

ством.
36. Страхування об’єкта оренди здійснює _________________________________.
                                                                                    (зазначається, орендар чи орендодавець)

Зміна або припинення договору
37. Зміна цього договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни цього договору спір розв’язується у судо-

вому порядку.
38. Цей договір припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження зе-

мельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
ліквідації юридичної особи — орендаря або припинення підприємницької діяль-

ності фізичної особи — підприємця;
відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
смерті фізичної особи — орендаря, засудження його до позбавлення волі та від-

мови осіб, зазначених у статті 7 Закону України «Про оренду землі», від виконання 
цього договору;

порушення умов користування об’єктом оренди;
розірвання цього договору.
Цей договір припиняється також з інших підстав, передбачених законом.
39. Цей договір може бути розірвано за:
взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною 

обов’язків, передбачених цим договором, та внаслідок випадкового знищення, по-
шкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, а також з 
інших підстав, визначених законом.

40. Розірвання цього договору в односторонньому порядку _________________
______________________________________________________________________.

(зазначається, допускається чи не допускається)
Умовами розірвання цього  договору в односторонньому порядку є _________

______________________________________________________________________.
41. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку в комплексі з роз-

ташованим на ній водним об’єктом до іншої особи, а також реорганізація  юридич-
ної особи — орендаря _______________________________________ підставою для

                                                  (зазначається, є чи не є)
зміни умов  договору або його розірвання.

42. Право на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній 
водним об’єктом у разі смерті фізичної особи — орендаря, засудження або обме-
ження її дієздатності за рішенням суду ______________________________________ 

                                                                  (зазначається, переходить чи не переходить)
до спадкоємців або інших осіб, які використовують об’єкт оренди разом з орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або  
неналежне виконання цього договору

43. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть від-
повідальність відповідно до закону та цього договору.

44. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо 
вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення
45. Цей договір набирає чинності з дати його укладення.
46. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну си-

лу, один з яких зберігається в орендодавця (уповноваженої ним особи), другий — 
в орендаря.

47. За згодою сторін у цьому договорі оренди можуть зазначатися інші умови.
48. Невід’ємними частинами цього договору є:
паспорт водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської техноло-

гічної водойми — паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологіч-
ної водойми;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
акт приймання-передачі земельної ділянки в комплексі  з розташованим на ній 

водним об’єктом;
інше_______________________________________________________________.

                                              (інші документи, що додаються до договору)

Реквізити сторін
Орендодавець  Орендар

_______________________________
(найменування органу

_____________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

_______________________________
виконавчої влади або органу місцевого

____________________________________
фізичної особи або найменування юридичної особи,

______________________________
самоврядування)

Код згідно з ЄДРПОУ__________

Місцезнаходження 
______________________________
(індекс, область, район, населений пункт,
______________________________

вулиця, номер будинку)
 

_____________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта (для фізич-
них осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовилися від його прийняття, повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають від-

повідну відмітку в паспорті) 
____________________________________

або код згідно з ЄДРПОУ)

Місце проживання фізичної особи, місцез-
находження юридичної особи

_____________________________________
(індекс, область, район, населений пункт,

____________________________________
вулиця, номер будинку та квартири (за наявності)

Підписи сторін

Орендодавець Орендар
 ________________________      _______
ініціали (ініціал власного імені)             (підпис)
та прізвище уповноваженої 
особи)
МП

___________________         _______
(ініціали (ініціал власного імені)        (підпис)
та прізвище фізичної особи або           
уповноваженої особи 
юридичної особи)

МП (за наявності)
 Договір погоджено з Держводагентством

_______________ ____________________________________ 
             (підпис)    (ініціали (ініціал власного імені) 

         та прізвище уповноваженої     
                                                                                                     особи Держводагентства)
МП
_____   ______________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 572
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 420 «Про затвер-

дження Типового договору оренди водних об’єктів» (Офіційний вісник України, 2013 р.,  
№ 47, ст. 1692).

2. Пункт 126 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяль-
ності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№ 2, ст. 62).

3. Пункт 108 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826 (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 76, ст. 2432).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 червня 2021 р. № 581 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 р. № 844
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня  

2020 р. № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків націо-
нального та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізна-
вального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 77, ст. 2469; 2021 р., № 27,  
ст. 1459), виклавши абзац третій в такій редакції:

«придбання бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва 
про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона тран-
спортного засобу попередніх зразків, а також оформлення і видача національного 
та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засо-
бу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу з використанням таких 
бланків можуть здійснюватися до 31 грудня 2021 року.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 582 
Київ

Деякі питання розподілу коштів державного  
бюджету для виплати допомоги по 

безробіттю 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2021 рік» здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністер-
ству фінансів у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програ-
мою КПКВК 3511380 «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», 
шляхом передачі Міністерству економіки частини бюджетних призначень у сумі 
400 000 тис. гривень на бюджетну програму КПКВК 1201400 «Виплата Фондом 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття допомоги по безробіттю» (видатки споживання)  для виплати Фондом 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіт-
тя допомоги по безробіттю на період здійснення заходів, пов’язаних з боротьбою 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками.

2. Установити, що використання передбачених пунктом 1 цієї постанови коштів 
державного бюджету для виплати допомоги по безробіттю здійснюється відповід-
но до Порядку використання коштів державного бюджету, які спрямовуються для 
виплати допомоги по безробіттю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2021 р. № 164 «Деякі питання спрямування коштів держав-
ного бюджету для виплати допомоги по безробіттю» (Офіційний вісник України, 
2021 р., № 20, ст. 857).

3. Забезпечити:
Міністерству економіки — погодження передачі частини бюджетних призна-

чень, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення змін до роз-
пису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 583 
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 

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

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних захо-
дів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 
2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 19, ст. 811, № 27, ст. 1442, № 31, ст. 1786, № 35,  
ст. 2100, № 38, ст. 2283) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 583

ЗМІНИ, 
 що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 9 грудня 2020 р. № 1236

1. Пункт 22 викласти в такій редакції:
«22. «Зелений» рівень епідемічної небезпеки, який дає змогу переглянути підходи 

до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення, встановлюється в разі досягнення 
таких ознак епідемічної небезпеки на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення 
за останні 14 днів — менше ніж 75; 

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної лан-
цюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) 
— менш як 4 відсотки;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на 
визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 
тис. населення — більше ніж 300;

на всій території України немає регіонів із встановленим «червоним» рівнем епі-
демічної небезпеки.».

2.  У пункті 3:
1) у підпункті 4:
 абзац перший після слів «методом полімеразної ланцюгової реакції» доповнити 

словами і цифрою «або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-
CoV-2», а після слів «державного кордону» — словами і цифрами «, або документа, 
що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, вклю-

ченими ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях 
(далі — документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого 
англійською мовою або з перекладом англійською мовою»;

в абзаці другому слова «методом полімеразної ланцюгової реакції» замінити сло-
вами «(документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації)»;

2) підпункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
«6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, ре-

лігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у 
тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчу-
вання) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо 
захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини 
місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувача-
ми і одним порожнім рядом) у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для 
забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю, 
тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають на-
мір виконувати функції державного реєстратора, атестації здобувачів у формі єдино-
го державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням єди-
ного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних інтегро-
ваних іспитів «Крок» (далі — атестація здобувачів), проведення заходів з оцінюван-
ня якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього неза-
лежного оцінювання, вступних випробувань із використанням організаційно-техно-
логічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), прове-
дення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та йо-
го регіональних підрозділів (далі — заходи з оцінювання якості освіти), проведення 
офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкуль-
турно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів 
спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, примі-
щень не більш як дві третини місць і за умови дотримання учасниками таких заходів 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового що-
денного контролю за станом здоров’я учасників.

 Зазначені обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та 
організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом полі-
меразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 
SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або до-
кумента, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

7) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання 
відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів 
або залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповне-
ння двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць 
(розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із 
двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;»;

3) підпункти 9 і 10 виключити;
4) у підпункті 11 цифру «2» замінити цифрами «1,5»;
5) підпункт 13 виключити;
6) абзац перший підпункту 20 після слів «Закону України «Про попереднє 

ув’язнення» доповнити словами «; відвідування установ виконання покарань, слід-
чих ізоляторів, закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служ-
би представниками благодійних та громадських організацій, які надають послуги (ви-
конують роботи) у рамках проекту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря тубер-
кульозу та ВІЛ-інфекції в Україні», що реалізується за підтримки Глобального фон-
ду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, та/або проекту «Заради жит-
тя: якісні інтегровані послуги з ВІЛ, туберкульозу та вірусного гепатиту С для людей 
в конфлікті з законом», що реалізується Міжнародною організацією PATH за тех-
нічної підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), на підставі трис-
торонніх договорів між цими організаціями, установами виконання покарань (слід-
чими ізоляторами) Державної кримінально-виконавчої служби, державною устано-
вою «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», 
за умови відвідування зазначених установ та закладів охорони здоров’я не більше 
ніж один раз на тиждень».

3. Абзац третій пункту 31 виключити.
4. У пункті 35:
1) абзац четвертий підпункту 11 викласти в такій редакції:
«пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявнос-

ті у них негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної лан-
цюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, 
яке проведено не більш як за 72 години до дня поїздки, або документа, що підтвер-
джує отримання повного курсу вакцинації;»;

2) доповнити пункт підпунктом 16 такого змісту:
«16) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, сана-

торно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабі-
літаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонар-
них відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підпри-
ємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку).».

5. Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 7 викласти в такій редакції:
«осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом поліме-

разної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 
SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордо-
ну, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 494-р 
Київ

Деякі питання наглядової ради акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціо-

нерна компанія «Нафтогаз України»:
Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Споттісвуд Клер Мері Джо-

ан як незалежних членів на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів Укра-
їни щодо погодження кандидатур переможців відбору на посади незалежних чле-
нів наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України», але не більше одного року з дня набрання чинності цим розпоря-
дженням;

Бойко Наталію Андріївну та Ковалів Юлію Ігорівну як представників держави на 
строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про призначення представ-
ників держави у наглядовій раді акціонерного товариства «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України», але не більше одного року з дня набрання чиннос-
ті цим розпорядженням.

2. Припинити достроково повноваження члена наглядової ради акціонерного то-
вариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Роберта Бенша як 
представника держави.

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

4. Внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. 
№ 21 «Деякі питання укладення цивільно-правових договорів з членами наглядової 
ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Укра-
їни» — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17 
червня 2020 р. № 697 та від 5 серпня 2020 р. № 971, виклавши умови цивільно-пра-
вових договорів з незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та представниками держави, 
які призначені до наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонер-
на компанія «Нафтогаз України», затверджені зазначеним розпорядженням, у редак-
ції, що додається до оригіналу.

5. Уповноважити голову правління акціонерного товариства «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України» Вітренка Юрія Юрійовича на підписання цивіль-
но-правових договорів, зазначених у пункті 4 цього розпорядження.

6. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28 квітня 2021 р. № 370 «Питання річних загальних зборів акціонерного 
товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

7. Це розпорядження набирає чинності з 24 травня 2021 р., крім пункту 3, який на-
бирає чинності з 1 червня 2021 року.

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

ПОСТАНОВА 
від 2 червня 2021 р. № 573 

Київ

Про функціонування 
Державного аграрного реєстру

Відповідно до статті 22 Закону України «Про державну підтримку сільського госпо-
дарства України» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити такі, що додаються:
Порядок ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру;
перелік відомостей Державного аграрного реєстру.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 573

ПОРЯДОК  
ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади ведення та адмініструван-

ня Державного аграрного реєстру (далі — Реєстр), який є державною автоматизова-
ною інформаційною системою збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання 
інформації про виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську 
діяльність, яку вони провадять.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
адміністрування Реєстру — здійснення заходів щодо технічного та технологічного за-

безпечення функціонування Реєстру, збереження та захисту даних, що містяться в Реєстрі;
електронна реєстрація — процес внесення до Реєстру інформації про виробника 

сільськогосподарської продукції, передбаченої пунктом 1 переліку відомостей Дер-
жавного аграрного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
2 червня 2021 р. № 573, та третіх осіб, що підтверджується накладенням електронного 
підпису та завершується створенням особистого електронного кабінету;

користувачі Реєстру — виробники сільськогосподарської продукції та треті особи;
треті особи — особи та організації з надання фінансових послуг, зокрема банки 

та інші фінансові установи, а також суб’єкти, залучені до надання державної підтрим-
ки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги 
чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської продукції, не забороненої зако-
ном, яким адміністратором Реєстру надано право доступу до відомостей Реєстру, ко-
ристування ними, а також користування програмними засобами Реєстру.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах Укра-
їни «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», «Про банки і 
банківську діяльність», «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування 
для агропромислового комплексу» та «Про електронні довірчі послуги».

3. Держателем та адміністратором Реєстру, власником та володільцем інформації 
Реєстру є Мінагрополітики.

4. Придбання товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням, функціонуванням 
та підтримкою на належному технічному рівні Реєстру, здійснюється у порядку, ви-
значеному законом. Майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програ-
му, що забезпечує діяльність Реєстру, та компіляцію даних Реєстру належать держа-
ві в особі Мінагрополітики.

Ведення Реєстру та реєстрація користувачів Реєстру
5. Реєстр ведеться державною мовою.
6. Ведення Реєстру здійснюється шляхом:
внесення відомостей про виробників сільськогосподарської продукції до Реєстру, 

включаючи інформацію про обсяги виробленої (вирощеної) ними сільськогосподар-
ської продукції, частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній по-
датковий (звітний) рік;

ведення обліку, оброблення та систематизації інформації про виробників сільсько-
господарської продукції;

внесення змін до відомостей про виробників сільськогосподарської продукції до 
Реєстру для забезпечення актуальності таких відомостей;

використання інформації Реєстру, зокрема інформації, отриманої шляхом інформа-
ційної взаємодії Реєстру з іншими державними реєстрами та кадастрами, для адміні-
стрування наданих виробниками сільськогосподарської продукції заявок на отриман-
ня державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнарод-
ної технічної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської продук-
ції, не забороненої законом (далі — заявки), а також документів дозвільного характеру;

відображення відповідних актуальних відомостей у Реєстрі в порядку його електро-
нної інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та кадастрами;

адміністрування заявок, а також документів дозвільного характеру за допомогою 
програмних засобів ведення Реєстру;

надання доступу до відомостей Реєстру в порядку та обсягах, передбачених цим 
Порядком.

7. Програмні засоби ведення Реєстру повинні надавати можливість:
ведення Реєстру;
направлення виробником сільськогосподарської продукції за допомогою програм-

них засобів ведення Реєстру до уповноважених відповідно до законодавства суб’єктів 
відповідних електронних запитів та документів щодо виправлення помилок у відомос-
тях державних баз даних, Державного земельного кадастру, інших державних када-
страх та реєстрах у порядку інформаційної взаємодії;

подання виробниками сільськогосподарської продукції за допомогою програм-
них засобів ведення Реєстру до уповноважених відповідно до законодавства суб’єктів 
електронних заяв та документів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про 
ідентифікацію та реєстрацію тварин тощо;

подання виробником сільськогосподарської діяльності заявок та документів з метою 
отримання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, між-
народної технічної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської про-
дукції, не забороненої законом, адміністрування яких здійснюється через Реєстр;

адміністрування, розгляд та обробка відповідними користувачами Реєстру заявок.
8. Електронна реєстрація виробників сільськогосподарської продукції завершуєть-

ся, а особи набувають статусу користувача Реєстру після внесення всіх відомостей, 
передбачених пунктом 1 переліку відомостей Державного аграрного реєстру, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 573, та ство-
рення особистого електронного кабінету.

Виробник сільськогосподарської продукції набуває статусу користувача Реєстру з 
дати електронної реєстрації в Реєстрі.

9. Електронна реєстрація користувачів Реєстру здійснюється на безоплатній основі 
(самостійно або через центри надання адміністративних послуг).

10. Адміністратор Реєстру може делегувати функції з надання інформаційно-кон-
сультаційної допомоги, пов’язаної з внесенням інформації до Реєстру, посадовим осо-
бам місцевих держадміністрацій та/або органів місцевого самоврядування.

11. Під час здійснення електронної реєстрації виробники сільськогосподарської 
продукції та треті особи проходять ідентифікацію та автентифікацію за допомогою ін-
тегрованої системи електронної ідентифікації (з використанням засобів електронної 
ідентифікації з високим або середнім рівнем довіри).

12. Під час електронної реєстрації користувач Реєстру вносить свою контактну ін-
формацію (у разі коли вона не завантажилася автоматично) та отримує доступ до осо-
бистого електронного кабінету.

13. Автоматично до Реєстру вносяться (завантажуються) такі відомості про вироб-
ників сільськогосподарської продукції:

про види діяльності виробника сільськогосподарської продукції, дата та номер запи-
су в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження юридичної особи, про кінцевого бенефіціар-
ного власника юридичної особи та інші відомості, що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — 
в порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

про земельні ділянки виробника сільськогосподарської продукції (кадастровий но-
мер, площа, цільове призначення, речове право на земельну ділянку, дата виникнен-
ня та строк дії речового права на земельну ділянку, наявність обтяжень такого права та 
інша інформація, що міститься в державних базах даних, Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі) — в порядку електронної 
інформаційної взаємодії відповідних державних баз даних, Реєстру з Державним реє-
стром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним кадастром;

про тварин виробника сільськогосподарської продукції (тип, ідентифікаційний но-
мер, кількість, дата народження, стан здоров’я тварини та епізоотичний стан госпо-
дарства, в якому утримується тварина, дані про ветеринарно-санітарний стан госпо-
дарства, дата забою, місцезнаходження та інша інформація, що міститься в Єдиному 
державному реєстрі тварин) — в порядку електронної інформаційної взаємодії Реє-
стру з Єдиним державним реєстром тварин;

про аграрні розписки (вид сільськогосподарської продукції, яку боржник зобов’я-
заний поставити відповідно до товарної аграрної розписки, її кількість та якість; фор-
мула розрахунку розміру грошового зобов’язання боржника, кількості та родових ознак 
сільськогосподарської продукції, що є невід’ємною частиною такої формули відповідно 
до фінансової аграрної розписки; строк; предмет застави та інша інформація, що міс-
титься у Реєстрі аграрних розписок), які видані виробником сільськогосподарської про-
дукції або іншою особою, якщо забезпеченням виконання відповідної аграрної розпис-
ки є майбутній врожай, який вирощується на земельній ділянці, що належить виробни-
ку сільськогосподарської продукції на праві власності або іншому речовому праві, — в 
порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру з Реєстром аграрних розписок;

про пов’язаних із виробником сільськогосподарської продукції осіб, які протягом 
бюджетного року є отримувачами державної підтримки, — в порядку електронної ін-
формаційної взаємодії Реєстру з ДПС;

про реєстраційний номер оператора ринку харчових продуктів — в порядку елек-
тронної інформаційної взаємодії Реєстру з реєстрами потужностей операторів ринку, 
на які видано експлуатаційні дозволи;

про реєстраційні номери потужностей — в порядку електронної інформаційної вза-
ємодії Реєстру з Державним реєстром потужностей з виробництва та обігу кормів;

про фінансову звітність та суму заборгованості перед державним бюджетом — в 
порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру з ДПС.

14. До Реєстру також вноситься (завантажується) інформація, що містить відомос-
ті про виробників сільськогосподарської продукції, яка не зазначена у пункті 13 цього 
Порядку, шляхом автоматизованого обміну даними з відповідними державними база-
ми даних, реєстрами та/або кадастрами (з якими забезпечено технологічну сумісність 
технічних рішень Реєстру) в порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру з 
такими базами даних, реєстрами та/або кадастрами.

15. У разі неможливості автоматичного внесення (завантаження) виробник сільськогос-
подарської продукції має право внесення відповідних відомостей самостійно (у ручному ре-
жимі). Користувач несе відповідальність за достовірність введених ним самостійно даних.

16. Після електронної реєстрації у Реєстрі виробнику сільськогосподарської про-
дукції присвоюється унікальний номер для його ідентифікації у Реєстрі.

17. Виробник сільськогосподарської продукції набуває право на отримання дер-
жавної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної тех-
нічної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської продукції, не 
забороненої законом, адміністрування заявок на отримання яких здійснюється через 
Реєстр, на основі інформації, що міститься в Реєстрі, після електронної реєстрації в 
Реєстрі та надання ним доступу до відповідних відомостей про себе адміністратору 
Реєстру і третім особам, залученим до надання відповідної підтримки чи допомоги.

18. Відомості про користувача Реєстру, які автоматично вносилися (завантажува-
лися) до Реєстру, можуть оновлюватися автоматично за запитом користувачів Реєстру 
за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, а для відомостей, внесених ним 
самостійно, — в ручному режимі.

Оновлення відомостей, які автоматично вносилися (завантажувалися) до Реєстру з 
відповідних державних баз даних, реєстрів та/або кадастрів, здійснюється у передба-
чених цим Порядком випадках.

19. Під час подання виробником сільськогосподарської продукції заявки, адміні-
стрування якої здійснюється через Реєстр, а також перед прийняттям рішення щодо 
розгляду такої заявки відомості, які автоматично вносилися (завантажувалися) до Ре-
єстру з відповідних державних баз даних, реєстрів та/або кадастрів, будуть автоматич-
но оновлені в Реєстрі. Актуальними вважаються відомості про виробника сільськогос-
подарської продукції, які містилися в Реєстрі на момент отримання поданої заявки, за 
умови їх попереднього автоматичного оновлення.

За результатами розгляду заявки суб’єкт, виробник сільськогосподарської продук-
ції отримує повідомлення про прийняття заявки або обґрунтовану відмову в наданні 
державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної 
технічної допомоги чи іншої допомоги, не забороненої законом, через особистий кабі-
нет з копією відповідного повідомлення на електронну пошту, зазначену виробником 
сільськогосподарської продукції під час електронної реєстрації.

20. Аналоги електронних даних Реєстру на паперових носіях повинні містити влас-
норучний підпис користувача Реєстру відповідно до законодавства. Автентифікація 
користувача Реєстру в Реєстрі здійснюється з використанням кваліфікованих елек-
тронних довірчих послуг, зокрема кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

21. Адміністратор Реєстру вносить до Реєстру відомості, зазначені в абзацах четверто-
му і п’ятому підпункту 9 пункту 2 та пункті 4 переліку відомостей Державного аграрного ре-
єстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 573.

Особистий електронний кабінет
22. Після електронної реєстрації програмні засоби ведення Реєстру створюють для 

користувача Реєстру особистий електронний кабінет як розділ Реєстру. Вхід до осо-
бистого електронного кабінету здійснюється шляхом автентифікації користувача.

Особистий електронний кабінет містить відповідні відомості про користувача Ре-
єстру, зокрема необхідні для отримання державної підтримки, підтримки за рахунок 
коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомоги вироб-
никам сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, адміністрування зая-
вок на отримання яких здійснюється через Реєстр, та іншу інформацію, необхідну для 
взаємодії державних баз даних, реєстрів та кадастрів.

23. Особистий електронний кабінет виробника сільськогосподарської продукції за-
безпечує створення таких можливостей:

подання електронних документів та їх зберігання;
отримання інформаційних повідомлень щодо результатів розгляду поданих вироб-

ником сільськогосподарської продукції електронних заяв та документів, інших інфор-
маційних повідомлень від адміністратора Реєстру та третіх осіб;

забезпечення інформаційної взаємодії виробника сільськогосподарської продукції 
з адміністратором Реєстру та третіми особами (у разі потреби);

гіперпосилання на види (програми) державної підтримки, підтримки за рахунок ко-
штів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомоги виробни-
кам сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, адміністрування заявок 
на отримання яких здійснюється через Реєстр, вимогам яких він відповідає;

інші функції, необхідні для розгляду та обробки заявок, адміністрування яких здій-
снюється через Реєстр.

24. Особистий електронний кабінет третьої особи забезпечує створення таких мож-
ливостей:

гіперпосилання на відповідні види (програми) надання державної підтримки, підтримки 
за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомо-
ги виробникам сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, адміністрування 
заявок на отримання яких здійснюється через Реєстр такою третьою особою;

гіперпосилання на заявки, подані виробниками сільськогосподарської продукції на 
відповідні види (програми) надання державної підтримки, підтримки за рахунок ко-
штів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомоги виробни-
кам сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, адміністрування заявок 
на отримання яких здійснюється через Реєстр;

гіперпосилання з кожної заявки на відомості щодо виробника сільськогосподарської 
продукції у Реєстрі за згодою такого виробника на їх надання відповідній третій особі;

інші функції, необхідні для взаємодії з виробниками сільськогосподарської продук-
ції та адміністратором Реєстру.

Доступ до відомостей Реєстру
25. Доступ до відомостей Реєстру надається адміністратором Реєстру на безоплат-

ній основі, крім випадків, передбачених законом:
виробнику сільськогосподарської продукції — в обсязі, що обмежується доступом 

до інформації, що міститься в Реєстрі, зокрема в особистому електронному кабінеті, 
для перегляду, внесення або редагування відомостей виключно про цього виробника 
сільськогосподарської продукції, а також правом перегляду відомостей Реєстру, вне-
сених адміністратором Реєстру або третіми особами, які стосуються безпосередньо 
цього виробника сільськогосподарської продукції;

третій особі — в обсязі, що обмежується доступом до інформації, що міститься 
або доступна за гіперпосиланнями в особистому електронному кабінеті та відповід-
ного функціоналу Реєстру для перегляду, а також за згодою виробника сільськогос-
подарської продукції — до закритих відомостей про такого виробника сільськогоспо-
дарської продукції без права внесення або редагування таких відомостей.

26. Строк доступу до відомостей Реєстру  щодо виробника сільськогосподарської 
продукції визначається виробником сільськогосподарської продукції або законом.

Подання виробником сільськогосподарської продукції заявки передбачає згоду та-
кого виробника на обробку та доступ до відомостей Реєстру з боку третіх осіб, залуче-
них до надання підтримки, на строк до прийняття рішення за відповідною заявкою та 
протягом усього періоду надання такому виробнику відповідного виду підтримки (ре-
алізації відповідної програми).

Адміністрування Реєстру
27. Адміністратор Реєстру здійснює заходи, пов’язані із створенням, веденням, 

функціонуванням та адмініструванням Реєстру, зокрема:
визначає вимоги до захисту інформації в Реєстрі з дотриманням нормативно-пра-

вових актів у сфері захисту інформації;
перевіряє достовірність відомостей, внесених виробником сільськогосподарської 

продукції до Реєстру, під час розподілу державної підтримки виробників сільськогос-
подарської продукції та має право подавати органам державної влади та органам міс-
цевого самоврядування запити щодо перевірки достовірності інформації, зазначеної 
виробниками сільськогосподарської продукції у Реєстрі.

28. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних, що містяться у 
Реєстрі, здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист персональ-
них даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та 
інших законодавчих актів, що регулюють відповідні правовідносини.

Інформаційна взаємодія Реєстру з іншими державними електронними  
інформаційними ресурсами або системами органів державної влади

29. Інформаційна взаємодія Реєстру з іншими державними електронними інфор-
маційними ресурсами або системами органів державної влади здійснюється безоплат-
но через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ре-
сурсів відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних 
інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 
вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), та Поряд-
ку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформа-
ційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

30. Порядок інформаційної взаємодії Реєстру з іншими державними електронними 
інформаційними ресурсами або системами органів державної влади, а також структура 
та формат даних, що передаються та приймаються, визначаються адміністратором Ре-
єстру та суб’єктами владних повноважень, які є держателями таких електронних інфор-
маційних ресурсів або систем, окремими відповідними протоколами та/або договорами 

про інформаційну взаємодію з дотриманням вимог Законів України «Про електронні до-
кументи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».

31. Відомості про виробників сільськогосподарської продукції, що внесені до Реє-
стру, можуть використовуватися державними органами, органами місцевого самовря-
дування та органами державної статистики з урахуванням частини другої статті 7 За-
кону України «Про державну статистику» у процесі формування та реалізації політики, 
в обсягах, наданих адміністратором Реєстру.

Відомості Реєстру не можуть бути використані для нарахування податкових зобо-
в’я зань, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 573
ПЕРЕЛІК  

відомостей Державного аграрного реєстру
1. Загальна інформація про виробників сільськогосподарської продукції:
1)  належність виробника сільськогосподарської продукції до однієї або декількох 

з таких категорій осіб:
фізична особа (у тому числі фізична особа, яка провадить діяльність, пов’язану з 

веденням особистого селянського господарства);
фізична  особа — підприємець (у тому числі фізична особа — підприємець, що має 

статус сімейного фермерського господарства);
юридична особа (у тому числі юридична особа, що має статус сімейного фермер-

ського господарства);
2) повне найменування юридичної особи незалежно від організаційно-правової 

форми або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця, 
фізичної особи, які є виробниками сільськогосподарської продукції;

3) ідентифікаційний код юридичної особи (виробника сільськогосподарської про-
дукції) згідно з ЄДРПОУ (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків або серія та номер паспорта, ким і коли виданий (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків керівника юридичної особи (виробника сільськогосподарської 
продукції) або іншої особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, зокрема 
підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації;

5) контактні дані виробника сільськогосподарської продукції (номер телефону, 
адреса електронної пошти);

6) місцезнаходження виробника сільськогосподарської продукції (місцезнахо-
дження юридичної особи  або адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок 
з фізичною особою — підприємцем, фізичною особою);

7) фактична адреса провадження сільськогосподарської діяльності, адреси вироб-
ничих потужностей; 

8) особистий реєстраційний номер оператора ринку харчових продуктів (за наявності); 
9) реєстраційний номер потужності з Державного реєстру потужностей з виробни-

цтва та обігу кормів (за наявності);
10) стать фізичної особи, фізичної особи — підприємця, керівника юридичної осо-

би (виробника сільськогосподарської продукції).
2. Інформація про сільськогосподарську діяльність виробників сільськогосподар-

ської продукції:
1) перелік видів діяльності виробника сільськогосподарської продукції;
2) частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік;
3) відомості про земельні ділянки, що належать виробнику сільськогосподарської 

продукції на праві власності або іншому речовому праві: 
кадастровий номер;
площа земельної ділянки;
цільове призначення;
речове право на земельну ділянку; 
строк дії речового права на земельну ділянку;
4) інформація про сільськогосподарські культури, які вирощуються виробником 

сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, зазначених у підпункті 3 цьо-
го пункту (тип, одиниця виміру, площа посіву, урожайність у розрізі культур за попе-
редній податковий (звітний) рік, валовий збір, період вирощування відповідної культу-
ри протягом календарного року);

5) відомості про тварин виробника сільськогосподарської продукції (інформація, що міс-
титься в Єдиному державному реєстрі тварин — для тварин, що підлягають обов’язковій ре-
єстрації; для інших — вид, кількість, дата народження, місцезнаходження тощо);

6) відомості про сільськогосподарську техніку виробника сільськогосподарської про-
дукції (із зазначенням дати реєстрації права власності та дати виробництва техніки);

7) фінансова та статистична звітність виробника сільськогосподарської продукції 
за попередній податковий (звітний) рік;

8) обсяги виробленої (вирощеної) сільськогосподарської продукції за попередній 
податковий (звітний) рік (зазначається у разі, коли така інформація відсутня у статис-
тичній звітності відповідно до підпункту 7 цього пункту);

9) спеціальні відомості про виробників сільськогосподарської продукції та сіль-
ськогосподарську діяльність, яку вони провадять, пов’язані з отриманням відповідних 
видів державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжна-
родної технічної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської про-
дукції, не забороненої законом, адміністрування заявок на отримання яких здійсню-
ється через Державний аграрний реєстр (далі — Реєстр):

реквізити поточного банківського рахунка виробника сільськогосподарської про-
дукції для перерахування державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільсько-
господарської продукції, не забороненої законом, адміністрування заявок на отриман-
ня яких здійснюється через Реєстр;

інформація про пов’язаних із виробником сільськогосподарської продукції осіб, 
що вноситься виробником сільськогосподарської продукції;

дата та сума перерахування державної підтримки з державного та/або місцевих 
бюджетів на поточний рахунок виробника сільськогосподарської продукції у банку за 
кожний звітний податковий період, у якому відбулася виплата такої підтримки;

відомості щодо розгляду адміністратором Реєстру або відповідною третьою осо-
бою заявок, адміністрування яких здійснюється через Реєстр;

відомості щодо отриманих документів дозвільного характеру, якщо отримання та-
ких документів передбачено законом з метою отримання державної підтримки, під-
тримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи ін-
шої допомоги виробникам сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, 
адміністрування заявок на отримання яких здійснюється через Реєстр;

10) дата електронної реєстрації виробника сільськогосподарської продукції в Реє-
стрі та унікальний номер для його ідентифікації у Реєстрі.

3. Загальні відомості про третіх осіб:
1) повне найменування юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми;
2) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;
3) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки 

платника податків керівника юридичної особи або іншої особи, яка може вчиняти дії 
від імені юридичної особи (за наявності), або серія та номер паспорта, ким і коли ви-
даний (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідо-
мили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) контактні дані третьої особи (номер телефону, адреса електронної пошти).
4. Загальна інформація про державну підтримку, підтримку за рахунок коштів міс-

цевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншу допомогу виробникам сіль-
ськогосподарської продукції, не заборонену законом:

1) інформація щодо критеріїв отримання виробниками сільськогосподарської продукції 
державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної техніч-
ної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської продукції, не забороне-
ної законом, адміністрування заявок на отримання яких здійснюється через Реєстр;

2) інформація щодо документів, які зобов’язані подати виробники сільськогоспо-
дарської продукції для отримання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів 
місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомоги виробникам 
сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, адміністрування заявок на 
отримання яких здійснюється через Реєстр;

3) інформація щодо фактично отриманої виробниками сільськогосподарської про-
дукції державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжна-
родної технічної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської про-
дукції, не забороненої законом, адміністрування заявок на отримання яких здійсню-
ється через Реєстр, зокрема інформація про подані заявки та обсяги отриманої дер-
жавної допомоги у розрізі видів (порядків використання бюджетних коштів);

4) інші відомості, необхідні для адміністрування, розгляду та обробки заявок на отри-
мання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнарод-
ної технічної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської продукції, 
не забороненої законом, адміністрування яких здійснюється через Реєстр.

5. До відомостей Реєстру, які не можуть надаватися без згоди виробника сільсько-
господарської продукції, належать:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
дата та місце народження фізичної особи;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспор-

та, ким і коли виданий (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіцій-
но повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

контактні дані фізичної особи;
фінансова звітність виробника сільськогосподарської продукції;
статистична звітність виробника сільськогосподарської продукції;
електронні та скановані копії офіційних документів.
Адміністратор Реєстру має доступ до всіх відомостей Реєстру.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 2 червня 2021 р. № 566 

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 2 червня 2021 р. № 566

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 46 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жи
лі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р.  
№ 37 «Про службові жилі приміщення» (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний ві
сник України, 2004 р., № 27, ст. 1777), викласти в такій редакції:

«46. Співробітники Головного управління розвідки Міноборони, підпорядкованих 
йому військових частин, закладів, установ, організацій за переліком, що визначаєть
ся керівником цього органу, до одержання ними постійного жилого приміщення.».

2. У Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими 
приміщеннями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серп
ня 2006 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2238; 2014 р., № 47,  
ст. 1238; 2015 р., № 76, ст. 2503; 2019 р., № 4, ст. 146):

1) пункт 1 після слова «Держспецзв’язку» доповнити словами «, розвідувальних 
органів»;

2) в абзаці четвертому пункту 2 та пункті 7 слова «Служба зовнішньої розвідки» 
в усіх відмінках замінити словами «розвідувальні органи» у відповідному відмінку;

3) абзац перший пункту 4 після слів «правоохоронні органи спеціального призна
чення» доповнити словами «, розвідувальні органи»;

4) абзац другий пункту 12 після слів «Адміністрацією Держприкордонслужби» до
повнити словами «, а військовослужбовцям розвідувальних органів — за рішення
ми керівників цих органів».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 450 «Про розмір 
і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Націо
нальної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикор
донної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Дер
жавної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військо
вослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного 
агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень» (Офіційний вісник Украї
ни, 2013 р., № 50, ст. 1794; 2015 р., № 42, ст. 1309; 2019 р., № 4, ст. 146):

1) у назві та пункті 1 постанови слова «Служби зовнішньої розвідки» замінити 
словами «розвідувальних органів»;

2) у назві та тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою слова «Служ
ба зовнішньої розвідки» в усіх відмінках замінити словами «розвідувальні органи» 
у відповідному відмінку.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 728 «Деякі пи
тання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян» (Офіційний ві
сник України, 2015 р., № 76, ст. 2503; 2018 р., № 57, ст. 1989):

1) в абзаці другому пункту 2 слова «Служба зовнішньої розвідки» замінити слова
ми «розвідувальні органи»;

2) у Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сі
мей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвер
дженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 12 слова «Голові Служби зовнішньої розвідки» замінити 
словами «керівнику розвідувального органу»;

у тексті Порядку слова «Служба зовнішньої розвідки» в усіх відмінках замінити 
словами «розвідувальні органи» у відповідному відмінку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 575 
Київ

Про внесення змін  
до Технічного регламенту мийних засобів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717 (Офіційний вісник України, 
2008 р., № 63, ст. 2128; 2013 р., № 45, ст. 1600; 2019 р., № 49, ст. 1668; 2020 р., № 17, 
ст. 669), зміни, що додаються.

2. Міністерству економіки в шестимісячний строк з дня набрання чинності цією 
постановою:

оновити перелік національних стандартів щодо визначення методів проведення 
випробування мийних засобів на відповідність вимогам Технічного регламенту мий
них засобів;

разом з Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захис
ту споживачів, Державною митною службою, Міністерством захисту довкілля та при
родних ресурсів розробити та подати для затвердження Кабінетові Міністрів Украї
ни проект плану заходів щодо державного ринкового нагляду та державного контр
олю продукції щодо відповідності мийних засобів вимогам Технічного регламенту 
мийних засобів.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування, крім 
пункту 5 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 31 грудня 
2023 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 575

ЗМІНИ, 
що вносяться до Технічного регламенту мийних засобів

1. Абзац другий пункту 1 виключити.
2. Абзац дев’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:
«побутовий мийний засіб — засіб, що використовується у побутовій сфері для 

прання, миття та очищення;».
3. У пункті 12, у пункті 1 Додатка 1 і пункті 3 Додатка 2 слова «пральних порош

ків» «пральний порошок» і «прального порошку» замінити словами «мийних засо
бів, призначених для прання», «мийний засіб, призначений для прання», та «мийно
го засобу, призначеного для прання,»

4. Пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Випробування мийних засобів та поверхневоактивних речовин, що входять 

до їх складу, проводяться згідно з національними стандартами, перелік яких затвер
джено наказом Мінекономіки від 11 жовтня 2013 р. № 1228.».

5. Додаток 1 викласти в такій редакції:
«Додаток 1 

до Технічного регламенту 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 575)
ОБМЕЖЕННЯ 

щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах

Найменування мийно
го засобу Обмеження Дата застосуван

ня обмеження
1. Мийний засіб для 
прання в побутових 
пральних машинах

загальний вміст фосфору не повинен 
становити чи перевищувати 0,2 грама в 
рекомендованій кількості та/або дозу
ванні мийного засобу для використан
ня в основному циклі процесу прання у 
жорсткій воді для стандартного заван
таження пральної машини;
для нормально забруднених тканин у 
випадку використання сильнодіючих 
мийних засобів;
для слабо забруднених тканин у випад
ку використання мийних засобів для де
лікатних тканин

з 31 грудня  
2023 року*

2. Мийний засіб для 
прання в промислових 
пральних машинах

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити 
чи перевищувати 0,1 відсотка

з 31 грудня  
2023 року*

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити 
чи перевищувати 0,05 відсотка

з 31 грудня  
2026 року*

3. Мийний засіб для 
ручного миття, прання 
та очищення

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити 
чи перевищувати 0,05 відсотка

з 31 грудня  
2023 року*

4. Мийний засіб для 
побутових посудомий
них машин

загальний вміст фосфору не повинен 
становити чи перевищувати 0,1 грама 
в стандартній дозі мийного засобу для 
використання в основному циклі миття 
для завантаження посудомийної маши
ни столовим набором на 12 персон

з 31 грудня  
2023 року*

5. Мийний засіб для 
промислових посудо
мийних машин

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити 
чи перевищувати 0,25 відсотка

з 31 грудня  
2023 року*

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити 
чи перевищувати 0,1 відсотка

з 31 грудня  
2026 року*

6. Інший мийний засіб масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити 
чи перевищувати 0,05 відсотка

з 31 грудня  
2023 року*

*Можливе добровільне застосування встановлених обмежень до настання дати 
їх застосування.»;

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 576 
Київ

Про затвердження Порядку визнання  
в Україні професійних кваліфікацій,  

здобутих в інших країнах
З метою врегулювання порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, 

здобутих в інших країнах, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в ін

ших країнах, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 576

ПОРЯДОК 
визнання в Україні професійних кваліфікацій,  

здобутих в інших країнах
1. Цей Порядок встановлює критерії та процедуру визнання в Україні професій

них кваліфікацій, здобутих в інших країнах, з метою сприяння реалізації права гро
мадян України, іноземців та осіб без громадянства, зокрема біженців та осіб, які по
требують додаткового або тимчасового захисту, на працевлаштування та проваджен
ня професійної діяльності.

2.  Терміни, що  вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
заявник — особа, яка подає заяву про визнання професійної кваліфікації, здобу

тої в іншій країні;
компетентний орган — кваліфікаційний центр, акредитований Національним 

агентством кваліфікацій, суб’єкт освітньої діяльності, інший суб’єкт, уповноважений 
законодавством;

професійна кваліфікація, здобута в іншій країні, — це присвоєна уповноваженим 
на це суб’єктом іншої країни (далі — суб’єкт присвоєння) та засвідчена відповідним 
документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (резуль
татів навчання), що дають змогу виконувати певний вид роботи або провадити про
фесійну діяльність;

процедура визнання — формальне підтвердження компетентним органом профе
сійних кваліфікацій, здобутих заявником в інших країнах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законодавстві, зокрема в За
конах України «Про освіту», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та до
кументи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціаль
ний статус», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового за
хисту».

3. Дія цього Порядку не поширюється на професійні кваліфікації, підтверджені 
документами про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 р. (на 
підставі Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992).

4. Професійні кваліфікації, здобуті в тих країнах, з якими укладено міжнародні до
говори від імені України або Уряду України, визнаються в Україні відповідно до по
ложень таких договорів.

Якщо міжнародним договором, укладеним від імені України або Уряду України, 
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Порядком, застосовуються 
правила міжнародного договору.

5. Професійна кваліфікація, здобута в іншій країні, може бути визнана в Україні 
за наявності в заявника:

документа, виданого уповноваженим суб’єктом іншої країни, про присвоєння про
фесійної кваліфікації; та/або 

документа про відповідну освіту (для іноземного документа — разом із свідо
цтвом про його визнання в Україні), якщо наявність такої освіти передбачена профе
сійним стандартом, який затверджено в Україні, у разі його відсутності — кваліфіка
ційною характеристикою.

6. За відсутності в заявника документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, він 
може пройти загальну процедуру присвоєння та/або підтвердження професійної ква
ліфікації в порядку, визначеному законодавством.

7. Якщо кваліфікація, здобута заявником в іншій країні, не еквівалентна кваліфіка
ції, визначеній професійним стандартом, який затверджено в Україні, у разі його від
сутності — кваліфікаційною характеристикою, компетентний орган визначає обсяг 
відмінностей у компетентностях (результатах навчання), допустимий для прийняття 
рішення про визнання професійної кваліфікації.

Обсяг відмінностей є допустимим, якщо, незалежно від їх наявності, сукупність 
компетентностей (результатів навчання), здобутих особою в іншій країні, дає змогу 
виконувати певний вид роботи або провадити професійну діяльність згідно з квалі
фікацією, визначеною професійним стандартом, який затверджено в Україні, у разі 
його відсутності — кваліфікаційною характеристикою.

8. Визнання професійних кваліфікацій здійснюється за заявою про визнання про
фесійної кваліфікації, здобутої в іншій країні (далі — заява), та згідно з документа
ми, визначеними в пункті 10 цього Порядку.

9. Компетентні органи здійснюють оброблення наданих їм персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Заявник подає компетентному органу такі документи:
1) заяву;
2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у 

разі подання паспорта громадянина України — копії 1 та 2 сторінок паспорта у фор
мі книжечки чи обох сторін паспорта у формі картки), документа, що посвідчує осо
бу та підтверджує її спеціальний статус, посвідчення особи, якій надано тимчасовий 
захист, паспортного документа іноземця;

3) засвідчену в установленому законодавством порядку копію та переклад на 
українську мову  документа про освіту (для іноземного документа — разом з копією 
свідоцтва про його визнання в Україні) та/або професійну кваліфікацію;

4) засвідчену в установленому законодавством порядку копію та переклад на 
українську мову  додатка до документа про освіту та/або інших документів, які міс
тять інформацію про зміст освітньої програми (за наявності);

5) засвідчену в установленому законодавством порядку копію та переклад на 
українську мову документа про присвоєння професійної кваліфікації, виданого 
суб’єктом присвоєння, та/або документа про відповідну освіту (для іноземного до
кумента — разом із свідоцтвом про його визнання в Україні), якщо наявність такої 
освіти передбачена професійним стандартом, який затверджено в Україні, у разі йо
го відсутності — кваліфікаційною характеристикою.

11. Заявник може подати компетентному органу документи, зазначені в підпунк
тах 1—5 пункту 10 цього Порядку, в електронній формі у форматі цифрових зобра
жень з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний 
документообіг або особисто в паперовій формі з дотриманням норм законодавства.

Відповідальність за надання достовірної інформації покладається на заявника.
12. Компетентний орган у разі потреби має право перевірити відповідність цифро

вих зображень оригіналам та/або копіям з перекладами документів, зазначених у під
пунктах 1—5 пункту 10 цього Порядку.

13. Якщо документи надано заявником не в повному обсязі та/або неправильно 
оформлено, компетентний орган повертає документи протягом 10 робочих днів з 
дня реєстрації заяви, про що повідомляється заявнику із зазначенням недоліків, які 
необхідно усунути.

У цей же строк компетентний орган повертає документи, якщо наявні в них відо
мості про професійну кваліфікацію не можуть бути співвіднесені з жодним профе
сійним стандартом, який затверджено в Україні, у разі його відсутності — кваліфіка
ційною характеристикою.

14. За прийнятою до розгляду заявою процедура визнання розпочинається після 
оплати її вартості, якщо це передбачено компетентним органом.

15. Інформація про процедуру визнання є відкритою та оприлюднюється на веб
сайті компетентного органу.

16. Процедура визнання включає:
1) проведення аналізу документів заявника, перевірки їх достовірності;
2) проведення перевірки наявності в суб’єкта присвоєння відповідних повнова

жень (для професійних кваліфікацій, присвоєних суб’єктом іншої країни, з якою 
Україною не укладено відповідний міжнародний договір);

3) проведення аналізу професійної кваліфікації, визнання якої запитується заяв
ником, та співставлення з відповідною професійною кваліфікацією, визначеною про
фесійним стандартом, який затверджено в Україні, у разі його відсутності — квалі
фікаційною характеристикою;

4) прийняття рішення компетентним органом.
17. Для перевірки відповідних повноважень суб’єкта присвоєння компетентний 

орган може використати документи, видані установою, на яку покладено функції на
ціонального інформаційного центру академічної мобільності.

18. Компетентний орган у разі потреби може звернутися до заявника та/або 
суб’єктів присвоєння з метою отримання відомостей про професійну кваліфікацію.

19. Компетентний орган у разі потреби може звернутися до Національного агент
ства кваліфікацій для отримання роз’яснення щодо процедури визнання.

20. За результатами заходів, зазначених у підпунктах 1—3 пункту 16 та пунктах 
17—19 цього Порядку, оформляється висновок про результат процедури визнання 
(далі — висновок), що є підставою для прийняття компетентним органом рішення 
про визнання або відмову у визнанні професійної кваліфікації.

21. Тривалість процедури визнання не повинна перевищувати 60 календарних днів 
з моменту подання заявником повного пакета документів, крім випадків, передбаче
них пунктом 27 цього Порядку.

22. Компетентний орган на підставі висновку приймає одне з таких рішень:
про визнання професійної кваліфікації, на підставі якого заявнику видається сер

тифікат про визнання професійної кваліфікації за формою, поданою у додатку (да
лі — сертифікат);

про відмову у визнанні професійної кваліфікації, про що заявнику надсилаєть
ся відповідне повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення та за
ходів, яких йому треба вжити для визнання його професійної кваліфікації у подаль
шому.

23. Рішення про відмову у визнанні професійної кваліфікації приймається в ра
зі, коли:

1) документи, подані заявником, не є достовірними;
2) документи не містять повної інформації для визначення еквівалентності про

фесійних компетентностей.
24. Сертифікат, виданий компетентним органом, є таким, що визнається всіма ор

ганами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами госпо
дарювання в Україні.

25. Відомості про визнання професійних кваліфікацій компетентний орган подає 
Національному агентству кваліфікацій.

26. Копія рішення компетентного органу за результатами процедури визнання 
надсилається заявнику протягом 10 календарних днів з дня його прийняття.

27. Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мо
жуть звернутися для проходження процедури визнання без наявності повного паке
та документів, зазначеного в пункті 10 цього Порядку.

28. Підставою для початку процедури визнання без наявності повного пакета до
кументів є посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захис
ту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

29. Для проходження процедури визнання біженці та особи, які потребують додат
кового або тимчасового захисту, надають наявні у них документи про освіту та інші 
документи, зазначені в підпунктах 1—5 пункту 10 цього Порядку, в електронній фор
мі у форматі цифрових зображень з дотриманням вимог законодавства про елек
тронні документи та електронний документообіг, копії документів про освіту або пе
ріоди навчання, документів про присвоєння професійної кваліфікації, довідки, реко
мендаційні листи або інші документи, що можуть засвідчити факт набуття профе
сійної кваліфікації.

30. За відсутності підстави для початку процедури визнання без наявності повно
го пакета документів, визначеного в пункті 10 цього Порядку, біженці, особи, які по
требують додаткового або тимчасового захисту, можуть звернутися для присвоєння 
та/або підтвердження професійних кваліфікацій за загальною процедурою відповід
но до законодавства.

31. У разі незгоди з рішенням компетентного органу заявник протягом трьох міся
ців з дня прийняття компетентним органом рішення може звернутися до такого орга
ну з мотивованою заявою про перегляд рішення та надати додаткові документи що
до професійної кваліфікації.

У такому разі компетентний орган повторно вивчає всі надані заявником докумен
ти та проводить додаткове дослідження, у результаті якого попереднє рішення про 
визнання або відмову у визнанні професійної кваліфікації може бути скасовано та 
прийнято нове рішення.

32. У разі скасування рішення про визнання професійної кваліфікації раніше вида
ний сертифікат повинен бути анульований компетентним органом.

33. Рішення, дії чи бездіяльність компетентного органу можуть бути оскаржені в 
установленому законодавством порядку.

Додаток  
до Порядку 

СЕРТИФІКАТ 
 про визнання професійної кваліфікації 

№ _______________________________________  
   (серія та реєстраційний номер, що присвоюється)

______________________________________________________________________  
(прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________________________________________  

«___»________202_ р.
Видано _____________________________________________________

(назва компетентного органу)
______________________________________________________________________

(номер Сертифіката про акредитацію, виданого Національним агентством кваліфікацій)
______________________________________________________________________ 

Визнано професійну кваліфікацію _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ,
присвоєну, підтверджену _______________________________________________
дата ________________________________________________________________

(найменування уповноваженого суб’єкта іншої країни)
Визнана професійна кваліфікація еквівалентна професійній кваліфікації, визна

ченій професійним стандартом, який затверджено в Україні, у разі його відсутнос
ті — кваліфікаційною характеристикою, ____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Керівник

МП
«___»_______202_ р.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 499р 
Київ

Про затвердження фінансового плану  
приватного акціонерного товариства  

«Укргідроенерго» на 2021 рік
1. Затвердити фінансовий план приватного акціонерного товариства «Укргідро

енерго» на 2021 рік, що додається до оригіналу.
2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом з 

приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго» внести на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект рішення щодо внесення змін до фінансового плану приват
ним акціонерним товариством «Укргідроенерго» за результатами фінансовогоспо
дарської діяльності товариства за І півріччя 2021 р. та з урахуванням поточної ситуа
ції на ринку електричної енергії України.

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 26 травня 2021 р. № 510-р 

Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади Голови Національної 

служби здоров’я
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 Наці-
ональної служби здоров’я 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. № 510-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття 
посади Голови Національної служби здоров’я 

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби НСЗУ;
2) реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медич-

ного обслуговування населення;
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 Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

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

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній 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 — 8 червня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівни-

ком державної служби переможця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Грушевського, 7.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч Олек-
сандр Павлович (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua). 

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

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи 
«Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозді-
лів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на 
керівних посадах у сфері охорони 
здоров’я — 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 командного ре-
зультату;
- 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  
державної  
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 відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучен-
ня до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне ба-
чення

- 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 форму-
вання, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змі-
нами та  
інновації

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

6. Доброчесність 
та дотримання 
правил етичної 
поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила 
етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або 
небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання 
корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне 
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 511-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади державного секретаря 

Міністерства захисту довкілля  
та природних ресурсів

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 
службу» оголосити з 27 травня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади дер-
жавного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з визначен-
ням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 511-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади 
державного секретаря Міністерства захисту довкілля  

та природних ресурсів
Загальні умови

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

подання їх на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів;
4) підготовка та подання Міністру захисту довкілля та природних ресурсів для за-

твердження планів роботи Міндовкілля, звіту про їх виконання;
5) представлення Міндовкілля як юридичної особи в цивільно-правових відноси-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній 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 — 9 червня 2021 р., 9 го-
дина.

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

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з викорис-
танням електронної платформи Cisco Webex).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман Ганна 
Юріївна (044) 256-00-97, herman@nads.gov.ua).  

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

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи 
«Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів 
в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керів-
них посадах у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища, екологічної, біологічної і генетичної безпеки; лісово-
го та мисливського господарства; розвитку водного господар-
ства та гідротехнічної меліорації земель, управління, викорис-
тання та відтворення поверхневих водних ресурсів; геологічно-
го вивчення та раціонального використання надр; управління 
зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відсе-
лення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, знят-
тя з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему, поводження 
з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового збері-
гання і захоронення; раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів — не менше трьох років 

3. Володіння 
державною  
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння  
іноземною  
мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і 
розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на само-
віддану роботу, досягнення індивідуального та командного ре-
зультату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти результа-
тивністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація  
та взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторо-
ни, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати 
та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ауди-
торію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи перекон-
ливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння 
сфери  
державної  
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфе-
рі державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної 
політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення 
до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне 
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, ро-
зуміння середньо- та довгострокових-цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфері 
своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне ба-
чення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та по-
слідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час форму-
вання, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління 
змінами та  
інновації

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

6. Доброчесність 
та дотримання 
правил етич-
ної 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 не-
гативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші 
обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання ко-
рупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне 
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 512-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади заступника Голови Державної митної 

служби з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації 

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 
оголосити з 27 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Дер-
жавної митної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 512-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної митної 
служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

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

вою Держмитслужби;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової 

трансформації адміністративних процесів та інформаційної реінтеграції, запрова-
дження цифрових технологій під час реалізації державної митної політики, держав-
ної політики у сфері боротьби з правопорушеннями у разі застосування законодав-
ства з питань митної справи;

3) здійснення інших повноважень у відповідній сфері, визначених чинним зако-
нодавством.

2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

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

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

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

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — 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 Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

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

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній 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 го-
дина.

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

рівником державної служби переможця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Меж-
игірська, 11.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман Ганна 
Юріївна (044) 256-00-10, herman@nads.gov.ua).
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ДОКУМЕНТИ
Кваліфікаційні вимоги

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

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері митної справи — не мен-
ше 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 ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфе-
ри державної  
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 сфе-
рі своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління  
змінами та  
інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні-змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати пла-
ни;
- 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. № 513-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу 
на зайняття посади першого заступника 

Голови Державного агентства  
автомобільних доріг 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 
службу» оголосити з 27 травня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади пер-
шого заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг 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. № 513-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади 

першого заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг
Загальні умови

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

вою Укравтодору;
2) виконання обов’язків Голови Укравтодору у разі його відсутності;
3) реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснен-

ня державного управління автомобільними дорогами загального користування дер-
жавного значення;

4) здійснення інших повноважень у відповідній сфері, визначених чинним зако-
нодавством.

2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

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

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

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

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

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

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

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

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

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 
на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній 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 — 11 червня 2021 р., 9 
година.

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

рівником державної служби переможця (переможців) конкурсу —  м. Київ, просп. 
Перемоги, 14, каб. 501.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Сажин Кате-
рина Володимирівна (044) 256-00-10, sazhyn@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 
підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід 
роботи на керівних посадах у сфері дорожнього господар-
ства та здійснення державного управління автомобільни-
ми дорогами загального користування державного значен-
ня — не менше трьох років

3. Володіння держав-
ною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння інозем-
ною 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 діяль-
ності і розвитку організації та встановлення її чітких ці-
лей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробіт-
ників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пе-
реконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної  
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відпо-
відній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх за-
лучення до формування/реалізації політики у відповід-
ній сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальнос-
ті, розуміння середньо- та довгострокових-цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуаль-
не бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, 
чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час 
формування, впровадження та оцінювання державної по-
літики

5. Управління зміна-
ми та інновації

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

6. Доброчесність  
та дотримання  
правил етичної  
поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення канди-
дата негативно вплине на суспільну довіру до держав-
ної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та 
інші обмеження, встановлені Законом України «Про запо-
бігання 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. № 514-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу на 
зайняття посади державного секретаря 

Міністерства освіти і науки
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 

службу» оголосити з 27 травня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади дер-
жавного секретаря Міністерства освіти і науки з визначенням умов проведення кон-
курсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 514-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади 

державного секретаря Міністерства освіти і науки
Загальні умови

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

їх на розгляд Міністра освіти і науки;
4) підготовка та подання Міністру освіти і науки для затвердження планів роботи 

МОН, звіту про їх виконання;
5) представлення МОН як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
6) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 33 600 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

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

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

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

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

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

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

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

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній 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 — 9 червня 2021 р., 9 го-
дина.

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

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, просп. Перемоги, 10.
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 
підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід 
роботи на керівних посадах у сферах освіти і науки, нау-
кової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльнос-
ті в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, 
а також у сфері здійснення державного нагляду (контро-
лю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та 
організацій, які надають послуги у сфері освіти або прова-
дять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, 
незалежно від їх підпорядкування і форми власності — не 
менше трьох років

3. Володіння держав-
ною мовою

вільне володіння державною мовою

4. Володіння інозем-
ною 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 діяль-
ності і розвитку організації та встановлення її чітких ці-
лей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробіт-
ників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пе-
реконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної  
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відпо-
відній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх за-
лучення до формування/реалізації політики у відповід-
ній сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальнос-
ті, розуміння середньо- та довгострокових-цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концепту-
альне бачення на конкретні задачі та показники їх вико-
нання, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час 
формування, впровадження та оцінювання державної по-
літики

5. Управління  
змінами та  
інновації

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

6. Доброчесність  
та дотримання  
правил етичної  
поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та пра-
вила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення канди-
дата негативно вплине на суспільну довіру до держав-
ної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та 
інші обмеження, встановлені Законом України «Про запо-
бігання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»; 
- іншого законодавства
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Гладков Олександров Вікторович, зареєстрований за адресою: м. Москва, вул. На-

родного Ополчення, 50, військова частина 22177, Російська Федерація, відповідно до вимог ст.ст. 113, 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 15.06.2021, 16.06.2021 та 17.06.2021 о 15 год. 00 хв. 
до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1406Б, ном. тел. 
+380976361468 для допиту та проведення інших процесуальних дій у межах кримінального проваджен-
ня № 22018000000000167 за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КПК 
України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або від-

бування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) об-
ставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров›я у зв›язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім›ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші об-
ставини, які об›єктивно унеможливлюють з›явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юри-

дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом поряд-
ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення 
з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового міні-
муму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбут-

тя на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений 
у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, 
території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях  
щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській 

областях та в умовах збройного конфлікту, управління нагляду та інформаційно-аналітичної роботи  
у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях  
у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту, Департаменту нагляду  

у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту,  
Офісу Генерального прокурора А. Гулкевич 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Підозрюваним Шатковському Олександру Сергійовичу, 16.11.1974 р.н,  
проживаючому: Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 94; Носикову Володимиру 
Володимировичу, 17.03.1981 р.н., проживаючому: м. Луганськ, вул. Ва-
тутіна, 60; Потелещенку Олексію Олександровичу, 03.12.1976 р.н., про-
живаючому: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. 50-років Перемоги, 
51/15; Щотці Олександру Івановичу, 09.03.1983 р.н., проживаючому:  Лу-
ганська область, с. Лоскутівка, вул. Горького, буд. 75д; Павленку Віталію 
Володимировичу, 09.05.1982 р.н., проживаючому: Луганська область,  
м. Лисичанськ, АРЧ АРЗ СП буд. 9, корп.9; Павленку Сергію Володимиро-
вичу, 03.09.1978 р.н., проживаючому: Луганська область, м. Лисичанськ, 
АРЧ АРЗ СП буд. 9, корп. 6; Меладзе Георгію Гурамовичу, 07.11.1978 р.н., 
проживаючому: Луганська область, м. Лисичанськ, ВЧ Д-0150, буд. 57, 
кв. 3; Банченко Олексію Миколайовичу, 05.01.1987 р.н., проживаючому: 
Луганська область, с. Лоскутівка, вул. Горького, буд. 75д; Щербініну Во-
лодимиру Олексійовичу, 31.05.1959 р.н., проживаючому: Луганська об-
ласть, с. Підлісне, вул. Совхозна, 9; Солодкій Олені Валеріївні, 16.04.1984 
р.н., проживаючій: м. Лисичанськ, вул. Орловська, 92; Левикіну Олек-
сандру Володимировичу, 03.09.1982 р.н., проживаючому: Луганська 
область, с. Лоскутівка, вул. Залізнича, 2/1; Жукову Олексію Петровичу, 
06.01.1983 р.н., проживаючому: Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 
років Перемоги, 12/113;   відповідно до вимог ст.ст.133, 135, 297-5 КПК 
України необхідно з’явитися 12.06.2021, 13.06.2021 та 14.06.2021 о 09.00 
годині до Слідчого управління Головного управління Національної поліції 
в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Вілєсова,1 до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області 
Буніної І.В. для вручення повідомлення про підозру у скоєнні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 
3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 2, ст. 255,  ч. 2 ст. 260, ч. 4 ст. 28,  
ч. 1 ст. 263,  ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 438 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних 
дій по даному кримінальному провадженню. 

Державне агентство резерву Украї-
ни оголошує аукціон з реалізації консер-
вів рибних, чавуну, сталевого та прока-
ту кольорових металів, метизів, труб, ка-
бельно-провідникової продукції, техніч-
них тканин, мішків паперових, форм та 
люльок хлібопекарських, хліборізок, мон-
тажно-будівельної продукції, продукції хі-
мічної та деревообробної промисловості.

Аукціон відбудеться 29 червня 2021 ро-
ку о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-
них за проведення аукціону: Шевченко 
Н. А. (044) 235-17-42, Білокур А. А. (044) 
234-13-97, Топко Т. В. (044) 234-55-53.

Детальна інформація про умови  
проведення аукціону розміщена  

на офіційному вебсайті Держрезерву 
України — www.rezerv.gov.ua.

Слідчий відділ Управління СБ Украї-
ни в Запорізькій області викликає Коно-
валенка Сергія Юрійовича, 27.11.1974 ро-
ку народження, зареєстрованого за адре-
сою: Запорізька область, смт Приазовське,  
вул. Центральна (колишня вул. Каліні-
на), буд. 124, кв. 2, для допиту як підо-
зрюваного у кримінальному проваджені 
№22017080000000090 від 13.11.2017 за під-
озрою Коноваленко С. Ю. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 10 год. 00 хв. 
13.06.2021 року у кабінет № 102 слідчого від-
ділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне про-

вадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчу-
ка Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олексан-
дра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального проваджен-
ня за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 14 червня 2021 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки 
інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку 

внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року  
та плану заходів з її реалізації

З метою громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністер-
ства інфраструктури України оприлюднено заяву про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку внутрішнього 
водного транспорту України на період до 2031 року та плану заходів з її ре-
алізації (далі — Заява).

Заяву та проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схва-
лення Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на пе-
ріод до 2031 року та затвердження плану заходів з її реалізації» оприлюд-
нено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури www.mtu.gov.
ua у розділі «Проекти нормативно-правовоих актів».

Зауваження і пропозиції до Заяви подаються до Директорату реформу-
вання морської та річкової галузі Міністерства інфраструктури України на 
адресу: пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135 або в електронному вигляді на 
електронну адресу: innamoskalenko@mtu.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати даної 
публікації.

Слідчий відділ Управління СБ 
України в Запорізькій області ви-
кликає Коноваленка Сергія Юрійо-
вича, 27.11.1974 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: За-
порізька область, смт Приазовське,  
вул. Центральна (колишня вул. Каліні-
на), буд. 124, кв. 2, для допиту як підо-
зрюваного у кримінальному провадже-
ні №22017080000000090 від 13.11.2017 
за підозрою Коноваленко С. Ю. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, на 10 год. 00 хв. 12.06.2021 року у 
кабінет № 102 слідчого відділу УСБУ в 
Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Хорс (дів. Серемову) Раїсу Во-
лодимирівну, 24.09.1982 року народження, зареєстровану за адресою: Запорізька 
область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 19, кв. 6, для огляду речей та докумен-
тів за участю її як підозрюваної у кримінальному проваджені №22021080000000007 
від 12.02.2021 за підозрою Хорс (дів. Серемової) Р. В. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 10 год. 00 хв. 
12.06.2021 у кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Суднові реєстраційні документи  

дизельної грунтовідвізної шаланди «Кримська-3»  

(Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України № 000872 

та Свідоцтво про право власності на судно №000719), 

вважати такими, що були втрачені.

Втрачений кваліфікаційний  
сертифікат інженера технічного  

нагляду серія АТ №001217, виданий 
Атестаційною архітектурно- 

будівельною комісією  
від 12.11.2012 року на ім’я Дуда  

Ілона Сергіївна з печаткою,  
вважати недійсними.

В оголошенні 
про розшук спадкоєм-
ців Пархоменко Вале-

рії Олександрівни, надру-
кованому в «Урядовому 
кур’єрі» від 22.05.2021 
року, дату народження 
слід читати: 05 березня 

1941 року, а смерті:  
30 березня 2021 року. 

Далі — за текстом. 

Власники суміжних земельних ділянок зобов’язані бути присутніми 
при встановленні меж земельної ділянки в натурі по вул. Олегівська, 

10-а у Шевченківському р-ні м. Києва 15 червня 2021 p.  
о 13 год. 00 хв.

Втрачені документи:  посвідчення інваліда війни серія А №010897,  
видане 08.07.2019 р.; посвідчення постраждалого учасника революції 

гідності серія А № 0726, видане 20.12.2018 р. на ім’я Регор Віталій  
Вікторович, вважати недійсними.

У зв’язку з втратою, Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації (Серія: Кі, № 251), видане 31.10.1997.,  

вважати недійсним.

Кремінський районний суд Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. Кре-
мінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію Іванів-
ну та Рябініна Валентина Івановича як обвинувачених в 
судове засідання в кримінальному провадженні справа  
№ 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/6/2020 сто-
совно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Іва-
новича, обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, що від-
будеться 15 червня 2021 року о 10 годині 00 хвилин.

Згідно з ухвалою від 12.11.2015 року здійснюється 
спеціальне судове провадження в справі.

Суддя Є. М. Акулов

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає  
Хорс (дів. Серемову) Раїсу Володимирівну, 
24.09.1982 року народження, зареєстровану за адре-
сою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. 
Пушкіна, буд. 19, кв. 6, для допиту як підозрюваної 
у кримінальному проваджені №22021080000000007 
від 12.02.2021 за підозрою Хорс (дів. Серемової)  
Р. В. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, на 10 год. 00 
хв. 11.06.2021 у кабінет № 108 слідчого відділу УС-
БУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

Львівський апеляційний суд повідомляє, що роз-

гляд апеляційної скарги захисника Дмитришин М. П. 

в інтересах обвинуваченої Світлик Г. В. на вирок Га-

лицького районного суду м. Львова від 16.01.2019 

року у кримінальному провадженні про обвинува-

чення Світлик Г. В. призначено до розгляду у Львів-

ському апеляційному суді (за адресою: м. Львів,  

пл. Соборна, 7) на 12:00 год. 05.07.2021 року. 

Суддя Головатий В. Я.

В Першій Харьківській міській державній 

нотаріальній конторі відкрита спадкова 

справа до майна померлого 25 листопада 

2020 року Дем’янова Петра Макаровича, 

09 червня 1946 року нарождення. Просимо 

зацікавленних осіб до 10 липня 2021 року 

включно звернутися до нотаріальної контори 

за адресою: м.Харків, м-н Конституції, 1, 7 під., 

4 пов., 61003.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 травня 2021 р. № 498-р 
Київ

Про утворення Навчально-реабілітаційного  
закладу вищої освіти «Кам’янець-
Подільський державний інститут»

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо: 
утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський 

державний інститут» (далі — Інститут) з віднесенням його до сфери управління Мініс-
терства освіти і науки;

реорганізації Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-еко-
номічного коледжу (код згідно з ЄДРПОУ 03191615) шляхом приєднання його до Інсти-
туту.

2. Взяти до відома, що здобувачі освіти та інші особи, які навчаються в Подільсько-
му спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, продо-
вжують навчання в Інституті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування. 

3. Витрати, пов’язані з утворенням та реорганізацією закладів освіти, зазначених у 
пункті 1, здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству осві-
ти і науки для підготовки кадрів.

4. Міністерству освіти і науки здійснити відповідно до законодавства заходи, 
пов’язані з утворенням Інституту та реорганізацією Подільського спеціального на-
вчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

СПРАВА «ВОРОНКІН ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF VORONKIN v. UKRAINE)

(заява № 19112/20)

Стислий виклад рішення від 15 квітня 2021 року
На момент подання заяви до Європейського суду з прав людини (далі — Європей-

ський суд) заявник тримався під вартою у Державній установі «Дніпропетровська уста-
нова виконання покарань (№ 4)».

До Європейського суду заявник скаржився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови три-
мання його під вартою та відсутність у національному законодавстві ефективного засо-
бу юридичного захисту. Заявник також висував інші скарги за положеннями Конвенції.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд нагадав, що під час встановлення, 
чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Конвен-
ції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим чин-
ником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими недолі-

ками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов висновку, 
що умови тримання заявника під вартою були неналежними і у нього не було ефектив-
ного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами, та констатував порушення 
статей 3 та 13 Конвенції.

Крім того, з огляду на всі наявні у нього матеріали Європейський суд констатував 
порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання за-
явника під вартою під час досудового розслідування.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує скарги щодо неналежних умов тримання під вартою та відсутності 

ефективного засобу юридичного захисту, а також інші скарги, подані відповідно до 
усталеної практики Суду, наведені в таблиці у додатку, прийнятними, а решту заяви 
неприйнятною;

2. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 
зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;

3. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, подани-
ми відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, за-

значену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту дер-
жави-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 гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1607/2021 за обвинуваченням Прокопенко 
Юлії Анатоліївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, згідно з 
Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за 
№ 22017000000000347 від 21.09.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
шо судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 14 червня 2021 рику о 10:30 
у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. 
№611.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Кваша А. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Бикова Романа Михайловича, 21.03.1973 року на-
родження, як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальному провадженню №42016110350000157, 
внесеного до ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова 
Романа Михайловича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
судовий розгляд на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні, за яким висунуте об-
винувачення Бикову Роману Михайловичу у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому судовому 
засіданні на 13 годину 00 хвилин 16 червня 2021 ро-
ку, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя Бугіль В. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Косаре-
ва Валерія Євгеновича, 21.06.1957 р.н. (який зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Річна, 11) об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого за ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, призначене 14 червня 2021 року о 
09 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Щасна Т. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бабен-
ка Геннадія Олександровича, 24.06.1950 р.н. (який за-
реєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. 1-ї Кінної, 17-Б , кв. 18), обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, при-
значене 14 червня 2021 року о 09 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Щасна Т. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Скісова Олександра Євгеновича, як обвинуваче-
ного на 11 год. 00 хв. 15 червня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Скісова Олександра Євгено-
вича, 23.02.1980 року народження, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 24. У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження. 

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Кустову Ірину Вікторівну як обвинувачену на 12 год. 
30 хв. 14 червня 2021 року у справі за обвинувачен-
ням Кустової Ірини Віктровни, 05.10.1962 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Гриценка Юрія Федоровича як обвинуваченого на 09 
год. 40 хв. 18 червня 2021 року у справі за обвинува-
ченням Гриценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Любобратцеву Наталію Іванівну як обвинува-
чену на 09 год. 50 хв. 14 червня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Любобратцевої Наталії Іванів-
ни, 05.10.1954 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Єлгазіну Ларису Павлівну як обвинувачену на 09 
год. 30 хв. 18.06 2021 року у справі за обвинувачен-
ням Єлгазіна Лариса Павлівна, 08.11.1956 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни» ) за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Аржанцева Ігоря Володимировича як: обвинува-
ченого на 12 год. 45 хв. 14 червня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Аржанцева Ігоря Володимиро-
вича, 25.06.1962 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Федосєєв С. В.

Святошинський районний суд міста Києва 
викликає як обвинувачених

ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла Ми-
хайловича та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега Вікторовича (к/п  
№ 42014000000000709, 42016000000000002), обвинува-
чених у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. З  
ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. З ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, 
п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, для розгля-
ду кримінального провадження та повідомляє, що судо-
вий розгляд по суті відбудеться: початок об 11-00 16 черв-
ня 2021 року; початок об 11-00 23 червня 2021 року; по-
чаток об 11-00 30 червня 2021 року; початок об 11-00 07 
липня 2021 року; початок об 11-00 14 липня 2021 року; 
початок об 11-00 01 вересня 2021 року; початок об 11-00  
08 вересня 2021 року; початок об 11-00 15 вересня 2021 
року; початок об 11-00 22 вересня 2021 року; початок об 
11-00 28 вересня 2021 року; початок об 11-00 29 верес-
ня 2021 року; початок об 11-00 05 жовтня 2021 року; по-
чаток об 11-00 06 жовтня 2021 року; початок об 11-00 13 
жовтня 2021 року; початок об 11-00 03 листопада 2021 
року; початок об 11-00 05 листопада 2021 року; поча-
ток об 11-00 10 листопада 2021 року; початок об 11-00 
17 листопада 2021 року; початок об 11-00 18 листопада 
2021 року; початок об 11-00 24 листопада 2021 року; по-
чаток об 11-00 01 грудня 2021 року; початок об 11-00 08 
грудня 2021 року; початок об 11-00 14 грудня 2021 року; 
початок об 11-00 22 грудня 2021 року; початок об 11-00 
19 січня 2022 року; початок об 11-00 26 січня 2022 року 
в приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 
(або зал № 61)

Додатково повідомляємо вказаних обвинувачених 
про здійснення щодо них спеціального судового прова-
дження на підставі ухвали суду від 02 червня 2021 ро-
ку (ідентифікатор пошуку в Реєстрі судових рішень — 
759/21358/20).

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням.

Суддя Дячук С. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Котовського Юрія Олексійовича, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 09:30 годині 16.06.2021 року в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Лемешко Аллу Сергіївну, що обвинувачуєть-
ся у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
14.06.2021 о 09:30 год., в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільною пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Домбровського Олександра Олександрови-
ча, що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 16.06.2021 о 10:30 год. в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,15 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Родіонов С. О.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Кагітіну Ірину Володимирівну у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 16.06.2021 о 09:30 
год. в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ. вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі 
головуючого судді Фролової Л. Д. знаходиться кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Світлик Галини Володимирівни, 25 
липня 1969 року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 Кримінально-
го кодексу України. 

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 
14 червня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Галиць-
кого районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чолов-
ського, 2 (2 поверх, 12 кабінет). 

Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25 липня 1969 
року народження, зареєстровану за адресою: м. Львів-Рудне, 
вул. Л. Українки, 21, проживаючу за адресою: Львівська обл., Го-
родоцький р-н, с. Мшана, вул. Довбуша, 7, що у випадку Вашої 
неявки у судове засідання на вищевказану дату та час справу бу-
де розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у 
матеріалах справи.

Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 року наро-
дження, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 14.06.2021 о 10 год. 00 хв. до прокуро-
ра відділу Одеської обласної прокуратури Стоянова Р. В.  
(р.т. 0487319897) за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 
3, для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 
24.02.2014 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.  3 ст.  212, 
ч.  3 ст.  27, ч.  4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 1 ст. 364 КК України. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик передбачено статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття на виклик передбачено статтею 139 КПК України.

Дніпровський районний суд міста Києва 

викликає Вас, Білоус Марину Олександрівну, 

як: обвинувачену на 09 год. 30 хв. 18 черв-

ня 2021 року у справі за обвинуваченням Бі-

лоус Марини Олександрівни, 23.03.1979 року 

народження, у вчиненні кримінального пра-

вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  

ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ,  

вул. Кошиця, 5, каб. 105.

Суддя М. Сазонова 

Дніпровський районний суд міста Києва 

викликає Вас, Гаврилюка Ігоря Івановича, як: 

обвинуваченого на 09 год. 30 хв. 14 червня 

2021 року у справі за обвинуваченням Гав-

рилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року на-

родження, у вчиненні кримінального пра-

вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  

ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ,  

вул. Кошиця, 5, каб. 105.

Суддя М. Сазонова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 19.09.1976 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання на 11 год. 30 хв. 15 червня 2021 року до Хмельницького міськ-
районного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 
117, каб. №2 (2-й пов.), головуючий — суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В.,  
Трембач O. Л., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення судового розгляду у 
кримінальному провадженні № 22015240000000042 про обвинувачення Нікіті-
на Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

У провадженні Першої Харківської міської державної 

нотаріальної контори знаходиться спадкова справа після померлого 

14 жовтня 2013 року Власенкова Володимира Микитовича. 

Запрошуємо зацікавлених осіб протягом місяця від публікації 

звернутися за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 1, 

Палац Праці, 7-й під’їзд.

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», код ЄДРПОУ 36184092 (лі-
цензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — ді-
яльності з організації торгівлі на фондовому ринку видана за рішенням 
НКЦПФР № 667 від 27.09.2018) повідомляє про зміну місцезнаходження з 
01.06.2021 на наступну адресу: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7-Г.

Місцезнаходження в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань буде змінено на нову 
адресу після вчинення необхідних дій, передбачених законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЯНС-ГАРАНТ» СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ, код ЄДРПОУ 22897640, повідомляє, що відповідно до про-
токолу  Загальних зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «АЛЬЯНС-ГАРАНТ» СТРАХОВА КОМПАНІЯ акціонерами То-
вариства, які в сукупності володіють 100% голосуючих акцій, прийня-
то рішення про подання заяви до Національного банку України  про ви-
ключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових уста-
нов.

Розшукуються спадкоємці після померлого 06 березня 2012 року 

Дегтярьова Леоніда Григоровича, 03 травня 1939 року народження. 

Спадкоємцям пропонується звернутися до нотаріуса Череватенко 

Ольги Миколаївни протягом місяця від публікації за адресою: 

м. Харків, пр-т Л. Свободи, 35.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Степанець Світлана Олексіївна, 17.02.47 р.н., місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Набережна, б. 135/18, згідно ст. 133, 135, 297-5 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 14.06.21 о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 27) до слідчого Побережного Д. А., тел. (0432)599358, для участі у процесу-
альних діях: повідом. про завершення досуд. розслідування, надання доступу до ма-
теріалів розслідування, вручення копії обв. акта, реєстру матеріалів розслідування  
у к/п № 22018020000000036 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 358 ККУ.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

9..14
21..26 10..15

20..25

10..15
20..25

11..16
20..25

10..15
20..25

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +20 +25 Черкаська +10 +15 +20 +25
Житомирська +10 +15 +20 +25 Кіровоградська +10 +15 +20 +25
Чернігівська +9 +14 +20 +25 Полтавська +11 +16 +20 +25
Сумська +9 +14 +20 +25 Дніпропетровська +10 +15 +20 +25
Закарпатська +9 +14 +22 +27 Одеська +11 +16 +21 +26
Рівненська +9 +14 +21 +26 Миколаївська +11 +16 +21 +26
Львівська +9 +14 +21 +26 Херсонська +11 +16 +20 +25
Івано-Франківська +9 +14 +21 +26 Запорізька +10 +15 +19 +24
Волинська +9 +14 +21 +26 Харківська +11 +16 +20 +25
Хмельницька +9 +14 +21 +26 Донецька +11 +16 +19 +24
Чернівецька +10 +15 +21 +26 Луганська +9 +14 +20 +25
Тернопільська +9 +14 +21 +26 Крим +11 +16 +19 +24
Вінницька +10 +15 +20 +25 Київ +13 +15 +21 +23

Укргiдрометцентр

Очі волинської журналістики
НЕСПОДІВАНО. У краєзнавчому музеї відбулася  
непересічна подія

Лариса ВІЛІЩУК, 
заслужений журналіст 

України,  
Леонід МАКСИМОВ   

для «Урядового кур’єра»  

…Заходиш у зал і тебе 
зустрічають сотні 

знайомих очей. Зі світлин. 
Таким є перше враження 
від оригінальної виставки 
фотографій, представле-
них у найавторитетнішо-
му музеї області. Це спіль-
ний проєкт  її директорки 
Оксани Важатко  та автора 
— заслуженого журналіс-
та України Валерія Мель-
ника, донедавна — власко-
ра «Урядового кур’єра». 

Автор жартує: намагався 
фіксувати розумні очі во-
линських медійників. Вже 
як вдавалося, бо робив це 
не на замовлення, не для 
фотосесій, здебільшого ко-
леги і не підозрювали, що 
за ними пильнує невсипу-
ще око фотоапарата Вале-
рія. А ситуації, у яких пра-
цюють журналісти, бува-
ють різні. Це відобразилося 
в  їхніх очах: сум і радість, 
співпереживання і насміш-
куватість, наполегливість 
й іронія, доброта і гіркота, 
словом, все як у житті. Та-
ких  фотопортретів праців-
ників інформаційної сфе-
ри Волині, які автор зробив 
у різні роки,  представлено 
на виставці  понад  200. Тож 

усі, хто прийшов на її від-
криття, глянули на себе че-
рез призму років.

Підзаголовком до вистав-
ки «Очі волинської жур-
налістики» Валерій Мель-
ник обрав ємке слово «Нос-
тальгія». Це передусім йо-
го сум за  колегами,  з яки-
ми чимало років працював 
пліч-о-пліч, яких вчив і у 
яких вчився журналістики. 
І які, на жаль, не побачать 
його ставлення до них, ви-
словлене у портретах. То-
му й вирішив фотохудож-

ник усі стенди зі світлина-
ми журналістів передати у 
фонди Волинського краєз-
навчого музею. 

А також журналіст, який 
віддав журналістиці понад 
40 років, хоче, щоб прийдеш-
нє покоління волинських ме-
дійників знало і шанувало 
попередників, продовжува-
ло традиції і пам’ятало, що, 
перефразовуючи відому піс-
ню, «до них тут теж щось 
стояло». Тобто що на Воли-
ні ЗМІ зародилися не з їхнім 
приходом у професію. І має 

право це сказати. Він — член 
Національної спілки журна-
лістів України з 1978 року та 
Національної спілки краєз-
навців України — з 2011-го. 

Його матеріали різної те-
матики десяток літ постій-
но публікували у газеті 
«Урядовий кур’єр». «При-
родничі» світлини Вале-
рія  Мельника також вико-
ристовують газети  «День», 
«Волинь-нова», «Волинська 
газета», «Віче», «Лісовий та 
мисливський журнал» та 
інші.

ЕКОЛОГІЧНЕ ЛИХО. Тов-
стий шар слизоподібної речо-
вини цими вихідними почав по-
ширюватися вздовж узбереж-
жя Мармурового моря побли-
зу Стамбула, завдаючи шко-
ди мешканцям морів та рибній 
промисловості. Експерти зви-
нувачують у виникненні цього 
явища забруднення довкілля 
та глобальне потепління.

Цей слиз називають мор-
ськими шмарклями. Насправ-
ді це природний зелений мул, 
який утворюється при перена-
сиченні водоростей поживни-
ми речовинами внаслідок спе-
котної погоди й забруднення 

води. Вперше феномен мор-
ських шмарклів у Туреччи-
ні зафіксували 2007 року, то-
ді його виявили і в Егейсько-
му морі поблизу Греції. Проте 
останній інцидент в Туреччи-
ні вважають найбільшим в іс-
торії, оскільки слиз вкрив зна-
чні території Мармурового мо-
ря, яке з’єднує Чорне море з 
Егейським. 

Президент Туреччини Ре-
джеп Таїп Ердоган заявив, що 
причиною виникнення слизу 
стало скидання в море неочи-
щених стічних вод з каналіза-
ції Стамбула, і закликав чинов-
ників провести розслідування. 

«Я боюся, якщо це поширить-
ся на Чорне море, то проблема 
буде величезною. Нам потріб-
но без зволікання розпочати 
розслідування», — заявив він. 
І висловив сподівання, що ту-
рецький владі вдасться «вря-
тувати наше море від цього ли-
ха». Уряд країни направив гру-
пу з 300 осіб для перевірки по-
тенційних джерел забруднен-
ня, повідомляє ВВС.

Тим часом човни та яхти в 
Мармуровому морі вимушені 
плисти в сірому слизі, а рибал-
ки скаржаться, що мул заби-
ває двигуни їхніх човнів і сітки. 
Дайвери повідомили, що вия-

вили велику кількість мертвої 
риби та інших морських істот, 
загиблих від задухи.

Професор  Байрам Озтюрк 
з організації «Турецькі морські 
дослідження» застеріг, що про-
блема не зникне, якщо влада 
не вкладатиме нових інвести-
цій для очищення стічних вод, 
що відкачують зі Стамбула, де 
проживає 20 мільйонів жите-
лів. «Через збільщення кіль-
кості слизу кілька видів мор-
ських тварин перебувають під 
загрозою, зокрема устриці, мі-
дії, морські зірки. Це справжня 
катастрофа», — сказав про-
фесор журналістам. 

У Бельгії з’явилося 
пиво зі смаком бекону

ГУРМАНАМ. Чи не кожен любитель пива знає, що найсмач-
ніше у світі пиво — бельгійське. У Бельгії виробляють близько 
900 сортів пива, деяким з них 500 років. Тут ви знайдете пиво на 
будь-який найвибагливіший смак. Окреме місце посідають аро-
матизовані сорти. Тут і смак вишні, і персика, малини, лимону, 
груші. Днями цей перелік збагатився новим ароматом, не менш 
приємним, ніж фруктовий. Один із бургер-барів міста Льєж ого-
лосив, що 9 червня, коли ресторанам і барам Бельгії дозволять 
приймати відвідувачів не лише на терасах, а й усередині при-
міщень, він привітає своїх клієнтів новим сортом пива з арома-
том бекону. 

«Не у всіх наших бургерах є бекон, але коли додати до нього 
кілька скибочок бекону, він відразу стає дуже особливими. Ми по-
думали, що це правило можна цілком застосувати і до пива», — 
сказав журналістам генеральний директор Huggy’s Bar Томас Ме-
мурлін. Хоч новий сорт пива ще не з’явився в продажу, але кіль-
ка добровольців, які охоче взяли участь у випробовуванні, розпо-
віли, що це шестивідсоткове світле пиво справді має смак беко-
ну з димком. 

«Для того, щоб досягти цього смаку, ми використовуємо лише 
справжній бекон, такий самий, як і для наших гамбургерів. Спо-
чатку ми боялися, що це пиво буде масним, але з’ясувалося, що 
це зовсім не так», — пояснив Томас Мемурлін. Він зауважив, що 
новий сорт пива добре поєднується з усіма стравами меню, але 
найкраще з фірмовим беконовим бургером. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Заступника голови Волинської обласної ради Григорія Пустовіта (на світлині праворуч) 
зацікавили видавничі проєкти Валерія Мельника

Мармурове море  
вкрив небезпечний слиз
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