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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Хто може бути 
звільнений 
від сплати 
земельного 
податку

Вимушені переселенці 
прагнуть не лише прихистку 
і якісного житла, а й гідно 
працювати й інтегруватися  
у громади

СУСПІЛЬСТВО

Президент Європейської ради про невизнання агресивних  
дій РФ щодо Криму та українського Донбасу

ЦИТАТА ДНЯ

ШАРЛЬ МІШЕЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

101,3%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у травні 

2021 року щодо квітня 

«У конфлікті на сході 

України ми розглядаємо 

Росію не як посередника, 

а як учасницю 

конфлікту».

Україна офіційно 
запровадила 
е-лікарняні

ЦИФРОВІЗАЦІЯ. Це сучасно, комфортно, швидко, зберігає 
персональну інформацію, прибирає зайві бар’єри між лікарем 
і пацієнтом
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Одещина розпочинає 
пілотний проєкт

МЕЛІОРАЦІЯ. «Президент поставив амбітне завдання — почати 
цього року зрошення земель. Зокрема організувати й запровадити 
пілотні проєкти в Одеській області, які згодом буде розширено на 
інші південні регіони», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
на нараді з реалізації проєктів зрошення земель. Він підкреслив, що 
варто активніше залучати інвесторів і продуктивніше працювати в 
цьому напрямі з іноземними й фінансовими партнерами. «Слід не 
лише відновити старі меліоративні системи, а й збудувати нову су-
часну інфраструктуру за прикладом провідних країн. Один з варіан-
тів реалізації цього завдання — державно-приватне партнерство з 
компанією, яка є світовим лідером у цій галузі», — цитує департа-
мент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.

За підсумками наради Денис Шмигаль дав завдання Міністер-
ству аграрної політики та продовольства прискорити виконання 
цілей щодо реалізації проєктів зрошення земель в Україні й поча-
ти процес переговорів для організації співпраці в цій галузі із про-
відними компаніями.

Нові шляхи дорожньої галузі 
ТРАНСПОРТ. Представлено плани реформування роботи Державного агентства 
автомобільних доріг, частину їх уже реалізують

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Будівництво доріг в Україні на-
бирає обертів. Проте, на жаль, 

поширюються й пов’язані з тим 
негативні явища — наростає кіль-
кість скарг на якість щойно збудо-

ваних шляхів. Причина цього — не 
лише недбалість виконавців робіт, 
наявні й зловживання: у кошторис 
вписано одні роботи, натомість ви-
конують інші, простіші й дешев-
ші, що негативно позначається на 
якості дорожнього покриття. От-
же, питання контролю якості у га-

лузі будівництва автошляхів сто-
їть вкрай гостро. 

Цій болючій проблемі приділя-
ють увагу в уряді та  Державному  
агентстві автомобільних доріг Укра-
їни. На початку 2021 року Укравто-
дор визначив реформу управлін-
ня якістю одним з пріоритетів ре-

форм дорожньої галузі. А днями бу-
ло презентовано План дій з упрова-
дження реформи, який напрацю-
вали спеціально для цього створена 
робоча група та експерти Команди 
підтримки реформ при Укравтодорі 
з урахуванням стандартів ЄС. Пер-
шим напрямом цієї реформи визна-

чено зміну моделі управління галуз-
зю. Створено єдину інформаційну 
платформу «Е-road» (електронна 
дорога). Вона поєднує інтерактивну 
карту дорожніх робіт із зазначен-
ням фактичного стану робіт та 
їхніх виконавців, базу інших 
даних та систему звітності. 4
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Президент Володимир Зеленський:  
«На обличчях українських захисників 
завжди спокій та героїзм»
У БОРОТЬБІ ЗА МИР. Держслужбовці й депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоб 
підтримувати наших військових і брати з них приклад для сміливих державницьких кроків

Відділ новин  
«Урядового кур’єра» 

Район проведення операції 
Об’єднаних сил на Донбасі. Ро-

сійські найманці безцеремонно, на-
хабно й підступно порушують ре-
жим припинення вогню. Окупанти 
ведуть вогонь по українських по-
зиціях зі стрілецької зброї, обстрі-
люють наших захисників із проти-
танкових гранатометів і великока-
ліберних кулеметів. Фіксують по-
льоти ворожих безпілотних літаль-
них апаратів. Про всі порушення з 
боку збройних формувань Росій-
ської Федерації українська сторо-
на спільного центру з контролю та 
координації питань припинення 
вогню та стабілізації лінії розмеж-
ування повідомляє представників 
ОБСЄ. Українські військовослуж-
бовці міцно стоять на захисті неза-
лежності нашої держави. 

Позиції українських військових 
у зоні проведення ООС, де остан-
нім часом відбуваються ворожі об-
стріли, відвідав Президент Воло-
димир Зеленський, щоб ознайоми-
тися з оперативною обстановкою 
на фронті. Він поспілкувався з бій-
цями, які несуть службу на пере-
довій у Донецькій області — за 700 
метрів від ворога.

«Ми справді бачимо, і військові 
відзначають зменшення кількос-
ті пострілів — вона значно знизи-
лася за останні 7—10 днів. Проте є 
провокації, і, на жаль, бувають бо-
йові втрати», — із сумом констату-
вав глава держави.

Він зауважив: важливо бачити, 
що українські бійці гарно озброє-
ні та забезпечені всім необхідним, 
а також розуміти, в чому вони ма-
ють потребу.

«Завжди хочеться привезти — і 
привозимо — технічні та військові 

речі, які справді потрібні для без-
пеки хлопців і дівчат. Враження 
від візиту на передову завжди ду-
же позитивні — від того, як вигля-
дають наші бійці, від їхніх погля-
дів, очей — чоловіків і жінок, офі-
церів і звичайних солдатів», — ци-
тує Офіс Президента слова Голов-
нокомандувача. 

Володимир Зеленський наголо-
сив, що обличчя українських за-
хисників завжди випромінюють 
спокій та героїзм. Відзначив висо-
кий бойовий дух наших військо-
вослужбовців.

Президент укотре акцентував, 
що державні службовці й депутати 
теж мають частіше приїжджати на 
фронт, щоб підтримувати україн-
ських військових і брати з них при-
клад для сміливих державницьких 
кроків.

«Відвідання наших захисників 
— це завжди для мене честь. Я за-
ряджаюся й надихаюся їхнім геро-
їзмом. Тому приїжджаю з радістю 
й гордістю», — зауважив Володи-
мир Зеленський.

На передових позиціях Прези-
дент вручив бійцям державні наго-
роди й цінні подарунки.

«Просто хочу подякувати кож-
ному з вас, кожному військовому 
за те, що щодня захищаєте Укра-

їну. Бажаю вам і вашими родинам 
добра, здоров’я, щастя. Повертай-
теся живими з боїв», — звернувся 
глава держави до військових.

До слова, уже 71% українців пе-
реконані в тому, що між Украї-
ною та Росією триває війна. Згідно 
з підсумками дослідження соціо-
логічної служби Центру Разумко-
ва спільно з Фондом «Демократич-
ні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, 
така думка пераважає в усіх ма-
крорегіонах і зростає зі сходу (48%) 
до заходу (91%).

На думку опитаних, інформує 
УНН, роль Росії в цьому конфлікті 
полягає в контролі так званих ДНР 
і ЛНР і керуванні їхніми політич-
ними та воєнними діями (так вва-
жають 48% респондентів), учас-
ті збройних сил Росії в бойових ді-
ях на боці ОРДЛО (47%) і постачанні 
зброї цим самопроголошеним фор-
муванням (43%). Ці три оцінки ро-
лі Росії переважають у громадській 
думці на заході, в центрі та на пів-
дні, а на сході кожен із цих варіан-
тів має підтримку 31—38% тамтеш-
ніх жителів. На превеликий жаль, 
35% респондентів вважають, що на 
сході Росія надає гуманітарну допо-
могу ОРДЛО, а 27% — що Росія під-
тримує псевдореспубліки переваж-
но дипломатичним шляхом.

На передовій глава держави вручив бійцям нагороди й цінні подарунки

Україна офіційно запровадила е-лікарняні
Любомира КОВАЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

Урядовці з трьох мініс-
терств — соцполітики, 

охорони здоров’я і цифро-
вої трансформації, коман-
ди фахівців з яких спільно 
й наполегливо близько року 
працювали над розроблен-
ням і впровадження цієї сис-
теми в Україні, мали нагоду 
на власні очі побачити її в дії. 
Для цього вони відвідали Ки-
ївську клінічну лікарню №7. 

На брифінгу, присвяче-
ному цій події, віцепрем’єр-
міністр — міністр цифро-
вої трансформації Михайло 
Федоров зазначив, що запо-
чаткування е-лікарняного — 
наступний важливий крок 
до запровадження режиму 
«без паперів», анонсованого 
Президентом. Адже нині во-
ни залишаються найпопу-
лярнішою медичною довід-
кою у країні.

«Переваги від запрова-
дження нового формату оче-
видні. Для лікарів вони поля-
гають у тому, що більше не 
треба буде заповнювати сто-
си паперів і витрачати на це 
багато часу. В електронному 
вигляді дані вносять до реє-
стру онлайн протягом 30 се-
кунд — хвилини.  

Для пацієнта — в уник-
ненні можливих помилок у 
назві та адресі роботодавця 
під час заповнення листка. 
Адже система визначить це 
автоматично і направить до-
кумент до відповідної ком-
панії. Хворому не доведеть-
ся зайвий раз іти в лікар-

ню, щоб цей документ за-
крити — наражати здоров’я 
на небезпеку й витрача-
ти час. Якщо перебіг хворо-
би без ускладнень, після то-
го, як сплине час, листок не-
працездатності буде закри-
то автоматично. Особливо 
це важливо під час панде-
мії, коли людина, яка щойно 
одужала, ще має ослабле-
ний імунітет. Вона не кон-
тактуватиме з потенційни-
ми хворими в черзі до кабі-
нету лікаря. 

Є переваги і для бізнесу. 
Якщо раніше він акумулю-
вав ці листки в себе, окре-
мо контактував з Пенсійним 
фондом, передавав паперові 
документи, на що витрачав 
чимало часу, то нині все це 
відбуватиметься автоматич-
но. Роботодавець отримає ін-
формацію, хто із працівників 
перебуває на лікарняному, і 
робитиме виплати для них», 
— зазначив урядовець.

Електронний лікарняний 
зберігає і не відкриває ні ро-
ботодавцеві, ні фахівцям ПФ 
персональну інформацію, на 
що саме хворіє людина. 

А ще е-лікарняний, на пе-
реконання Михайла Федо-
рова, — це антикорупційно. 
Адже ніде правди діти, нині 
в інтернеті можна придбати 
фальшиві паперові бланки 
лікарняних листків і отри-
мати за ними виплати. Елек-
тронний лікарняний убезпе-
чить від таких зловживань. І 
це значно заощадить кошти, 
бо щороку 5,5 мільйона укра-
їнців отримують листки не-
працездатності, а для дер-

жави це близько 18 мільяр-
дів гривень. 

«Через рік ми зможемо 
зробити аудит і подивити-
ся, що змінилося і наскіль-
ки ці виплати стали ефек-
тивними. А до кінця 2023 ро-
ку маємо мету оцифрувати 
всі державні послуги. Сприя-
тиме цьому днями ухвалена 
постанова уряду, яка дасть 
змогу вже цьогоріч підклю-
чити 12 тисяч об’єктів соці-
альної інфраструктури до 
фіксованого оптичного ін-
тернету. Є у цьому переліку 
ЦНАПи, пожежні частини, 
та більшість — лікарні», — 
резюмував він.

Без конфліктів  
і бар’єрів

Міністр охорони здоров’я 
Віктор Ляшко зауважив, що 
Україна будує пацієнтоорі-
єнтовану систему охорони 
здоров’я, покликану прибра-
ти всі конфлікти й бар’єри 
між пацієнтом і медпраців-
ником. Звісно, зміни не мо-
жуть розпочатися одразу, 
для цього потрібен час, на-
вчання й роз’яснення для 
медичних працівників. Ни-
ні в Академії Національної 
служби здоров’я є курс для 
них, де навчають, як оформ-
лювати ці документи в елек-
тронному вигляді. А до ліка-
рень, фахівцям яких це бу-
де необхідно, направляти-
муть команди від МОЗ, які 
допоможуть, роз’яснять і на-
вчать.

Перехідний період трива-
тиме з 4 червня до 1 верес-

ня. Лікарі працюватимуть і 
з паперовими, і з електрон-
ними документами. Та вже 
нині понад 250 медзакладів 
працюють лише з електрон-
ними формами. Запланова-
но, що за півтора місяця так 
працюватимуть понад 70% 
лікарень. А з 1 вересня від-
будеться остаточний пере-
хід усіх медичних закладів 
на формування електронних 
лікарняних. 

«Усі необхідні назви під-
приємств, коди ЄДРПОУ та 
інше є в електронній системі 
охорони здоров’я. Тож лікар 
вводить тільки медичні да-
ні, ставить цифровий підпис, 
який є в кожного з них, на-
тискає клавішу й автоматич-
но відправляє дані про за-
критий лікарняний до Фон-
ду соцстрахування, який в 
подальшому опікуватиметь-
ся виплатами», — уточнив 
міністр.

Алгоритм  
для пацієнта

Розповів міністр і про 
спрощений процес отриман-
ня лікарняного. Отже, паці-
єнт приходить до лікаря на 
огляд. Лікар створює елек-
тронний медичний висно-
вок про тимчасову непра-
цездатність у реєстрі. Паці-
єнт отримує про це повідо-
млення від E-health. Звідти 
за кілька секунд лікарняний 
потрапляє до реєстру Пен-
сійного фонду. Там форму-
ється електронний листок 
непрацездатності — це саме 
той документ, за яким паці-

єнтові нараховують випла-
ти. Про це він отримає по-
відомлення на телефон — 
уже від ПФУ. Кожен лікар-
няний матиме особистий но-
мер, за яким можна буде пе-
ревірити його наявність у 
реєстрі.

У реєстрі можна буде від-
стежувати так звані анома-
лії. Якщо більшість лікарів 
видають, скажімо, по п’ять 
лікарняних, а певний лікар 
— 100, то однозначно є про-
блема. Система це аналізу-
ватиме, а фахівці робити-
муть висновки.

За словами очільника 
МОЗ, незабаром запрова-
джуватимуть електронні ре-
цепти й кабінет пацієнта в 
електронній системі охоро-
ни здоров’я. І ці нові електро-
нні сервіси спростять і поліп-
шать роботу лікарів.

Віктор Ляшко уточнив, 
що електронна система по-
вністю унеможливить отри-
мання недобросовісними лі-
карями хабарів за надання 
несправжнім хворим лист-
ка непрацездатності. Він за-
кликав українців, які ма-
ють відомості про те, що за 
відкриття чи закриття цих 
листків у пацієнтів, можли-
во, вимагають хабар, пові-
домити про це до правоохо-
ронних органів і на гарячі лі-
нії МОЗ. 

«Адже ніде ніяким тари-
фом це не передбачено. Ця 
послуга безплатна. Програ-
ма медичних гарантій, під-
писаних з лікарнями, покри-
ває кожен такий випадок», 
— наголосив міністр.

Заборгованість 
буде погашено

Перший заступник міні-
стра соціальної політики Єв-
ген Котик акцентував на со-
ціальній складовій процесу. 
Після отримання інформа-
ції від медичної системи про 
формування медичного ви-
сновку фахівці Пенсійного 
фонду формують електрон-
ний лікарняний, який пер-
шого дня побачать робото-
давець, страхувальник і сам 
хворий — застрахована осо-
ба. Адже відповідні сервіси 
відкрито на платформі ПФ 
— у кабінетах страхуваль-
ника й застрахованої особи. 
Ці сервіси буде використа-
но для швидкого та якісного 
аналізу виданих листків не-
працездатності, вони спрос-
тять процедуру надання й 
отримання виплат.

Він запевнив, що уряд ро-
бить активні кроки з пога-
шення заборгованості з ви-
плат за лікарняними лист-
ками, яка нині становить 
близько 3 мільярдів гривень. 
Спричинено це значним 
збільшення кількості укра-
їнців, які отримували остан-
нім часом такі листки через 
пандемію �����-19. Ухва-�����-19. Ухва--19. Ухва-
лено рішення про надання 
чергової дотації для Фонду 
соціального страхування. 

Запровадження е-лікар-
няного, на його переконання, 
має нівелювати саму мож-
ливість видачі підроблених 
або необґрунтованих доку-
ментів, оптимізує і пришвид-
шить процес виплат.
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СУСПІЛЬСТВО

Нові квартири за програмою «Доступне житло» отримали родини внутрішньо переміщених осіб в ЖК «Олімпійський» у Дніпрі
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ВПО: корисним бути на своїй землі
АКТУАЛЬНО. Вимушені переселенці прагнуть не лише прихистку і якісного житла,  
а й гідно працювати й інтегруватися у громади

Любомира КОВАЛЬ,  
«Урядовий кур’єр»

Жодна людина ніколи не бу-
де готовою до того, що може 

раптом втратити домівку. Як не бу-
ли готові до цього українці на До-
неччині й Луганщині, де сотні буді-
вель було зруйновано російськими 
снарядами. Не були готові й крим-
чани, які раптом усвідомили, що 
стали жити в іншій країні. Їм дове-
лося залишити все і фактично по-
чати життя з чистого аркуша.

Нікому це не далося просто. На 
сьомому році збройної агресії РФ 
проти України і вимушеного пере-
селення питання житла для них за-
лишається ключовим. Держава на-
магається не залишати цих людей 
напризволяще. Та ніде правди діти, 
неможливо визначити точну дату, 
коли всіх, кому довелося залишити 
рідні місця, буде повністю забезпе-
чено житлом. 

Особливої важливості це пи-
тання набуває в умовах еконо-
мічної кризи й наслідків панде-
мії в областях, де зареєстровано 
найбільшу кількість внутрішньо 
переміщених осіб, — Луганській, 
Донецькій, Харківській, Дніпро-
петровській, Запорізькій, Київ-
ській та місті Києві. За статисти-
кою, такі люди є у близько 80% 
громад в Україні. Адже за остан-
німи даними Мінсоцполітики, їх 
майже півтора мільйона.

Перспектива є
І все-таки позитивні зміни є. Рік 

у рік фінансування програм надан-
ня житла внутрішньо переміщеним 
особам відчутно зростає.

«Близько 850 внутрішньо пере-
міщених осіб отримають до кін-
ця 2021 року житло за бюджетною 
програмою 70/30. Її фінансують 
за таким форматом: 70% вартості 
сплачує державний бюджет, 30% 
— місцеві. Від самих вимушених 
переселенців не вимагають жод-
них внесків. Цьогоріч на реалізацію 
програми передбачено 125 мільйо-
нів гривень з державного бюджету. 
І це вшестеро більше, ніж торік», — 
наголошує заступниця міністра з 
питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій Інна Драганчук.

За ці кошти можна придбати 325 
об’єктів нерухомого майна. І це бу-
де стільки само квартир чи інших 
об’єктів нерухомості, скільки було 
придбано за попередні чотири роки. 

Кошти розподіляють між місце-
вими громадами протягом року. Усі 
громади на підконтрольній україн-
ській владі території мають перед-
бачити відповідні кошти у своєму 
бюджеті. Нині уряд розподілив уже 
близько 26 мільйонів гривень, пові-
домила посадовиця. Таке житло мо-
же бути придбано на вторинному 
ринку, реконструйовано або збудо-
вано самотужки.

Програму забезпечення ВПО 
житлом для тимчасового прожи-
вання було розпочато відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів №769 
від 4 жовтня 2017 року «Про затвер-
дження Порядку та умов надан-
ня субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на здійснен-
ня заходів щодо підтримки терито-
рій, що зазнали негативного впли-
ву внаслідок збройного конфлікту 
на сході України». За рахунок суб-
венції з 2017-го по 2020 рік було при-
дбано 340 квартир та інших об’єктів 
нерухомості для проживання понад 
1,1 тисячі наших громадян. 

А в нових громадах, які створю-
ються завдяки реформі з децентра-
лізації, ВПО показали себе тими, 

хто ці громади підсилює, адже до-
вели свою надійність і активність. А 
житло, передане їм у користування, 
фактично залишається у власнос-
ті місцевих органів самоврядування, 
для яких це теж дуже важливо.

«Отже, це цивілізований підхід, 
який застосовують для вирішення 
подібних питань у всьому світі, зо-
крема в Європі», — наголосила за-
ступниця міністра.

Найближчим часом розпочнеться 
програма спрощеного кредитування 
для ВПО. Її реалізуватимуть за під-
тримки уряду Німеччини. Завдяки 
їй житлом буде забезпечено близь-
ко 680 родин вимушених переселен-
ців під тривідсотковий кредит тер-
міном до 20 років.

Ще одну програму втілювати-
муть за підтримки президента Ту-
реччини. Її спрямовано на забез-
печення житлом кримських та-
тар, змушених залишити історичну 
батьківщину після її окупації Росій-
ською Федерацією. Близько 500 ро-
дин зможуть отримати житло у спе-
ціально збудованих для них спору-
дах у трьох містах України. Домов-
леності з реалізації програми досяг-
нуто на найвищих рівнях.

Громади підтримують
Але зрозуміло, що програми із за-

безпечення переселенців житлом не 
можна успішно реалізовувати без 
підтримки місцевих влад. Громади 
мають змогу надавати преферен-
ції представникам окремих профе-
сій, аби ВПО підсилювали місцевий 
людський потенціал і були для них 
ресурсними. 

Про досвід участі ОТГ в отриман-
ні субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам розповів голо-
ва Первомайської громади Харків-
ської області Микола Бакшеєв. Він 
зазначив, що очолювана ним грома-
да поставилася до питання забезпе-
чення переселенців житлом не як до 
проблеми, а як до можливості. За-
вдяки підтримці уряду Німеччи-
ни та Євросоюзу в Первомайсько-
му реалізовано програми соціаль-
но-гуманітарного спрямування. На-
приклад, реновація школи, де біль-
шість учнів — діти переселенців. А 
торік для родини ВПО, яка виховує 
семеро дітей, у місті придбали хоро-
шу простору квартиру, в якій усім 
вистачить місця для комфортного 
мешкання.

Громада бере участь і в поточно-
му проєкті. На цей рік фінансування 
від держави вже отримали і мають у 
місцевому бюджеті близько 170 ти-
сяч гривень для його реалізації.

«Із більшістю переселенців у на-
шій громаді знайомий особисто. Ду-
маю, що молодь, яка знайшла у 
Первомайському собі роботу і про-
жила в цій громаді понад шість ро-
ків, уже не має планів повертати-

ся на територію, з якої колись бу-
ла змушена виїхати. І хоч надане їм 
житло залишається у власності гро-
мади і перебування в ньому щороку 
слід подовжувати, це не становить 
надвеликої перестороги для тих, ко-
му вдалося успішно інтегруватися. 
А таких у нас більшість», — наголо-
сив Микола Бакшеєв.

Заступниця селищного голо-
ви з питань діяльності виконав-
чих органів Іларіонівської гро-
мади Дніпропетровської облас-
ті Лідія Денисенко розповіла, що 
ще 2015 року ПРООН допомогла 
місцевій громаді відремонтувати 
приміщення колишньої лікарні, й 
там оселилися вісім родин пере-
селенців. Щоправда, проєкт за-
кінчився, а у громади, на жаль, 
не було власних коштів на про-
довження цієї доброї справи. Та 
нині, проаналізувавши місцевий 
вторинний ринок житла і залу-
чивши з бюджету громади 100 
тисяч гривень власних коштів, 
планують допомогти із житлом 
висококваліфікованій медсестрі 
місцевої амбулаторії. У неї двоє 
дітей, вона потребує поліпшення 
житлових умов. Втрачати тако-
го фахівця громада не хоче. Тож 
є сподівання, що завдяки спільній 
плідній спів праці держави та міс-
цевої громади все вдасться.

Приклад  
для наслідування

Виконавчий директор Асоці-
ації сільських, селищних рад та 
об’єднаних громад Наталія Ключ-
ник зазначила, що на початку ма-
сового внутрішнього переміщення 
українців, приблизно 2016 року, міс-
цева влада змушена була вирішува-
ти питання їхнього поселення і роз-
міщення дуже терміново. Тож ви-
користовували будинки, мешкан-
ці яких тимчасово виїхали, спадщи-
ну від родичів, де ніхто не жив, тощо. 
Переселенці намагалися облашту-
вати там побут і родинний осеред-
ок. Проте навіть проживши в таких 
оселях по кілька років, часто врешті 
залишали їх і їхали далі Україною у 
пошуках кращої долі.

На запитання працівників асоціа-
ції, які ставили переселенцям з різ-
них регіонів, чому так чинять, не-
рідко чули відповіді, що, наприклад, 
все своє попереднє до переміщення 
життя родина прожила в місті й за 
кілька років так і не призвичаїла-
ся до сільського побуту. Чули й про 
недостатність соціальних і побуто-
вих послуг, дитячих садочків, шкіл і 
вишів для дітей, які підростають. Та 
найголовніше, на чому вони наголо-
шували, — часто в місцях компак-
тного проживання переселенців для 
них немає роботи, надто за фахом.

Спільно із громадською організа-
цією «Конгрес сходу України» та ін-

шими партнерами з бізнесу асоціа-
ція створила проєкт «Свій дім влас-
норуч». Він базувався на потребах 
місцевого самоврядування, якому 
важливо було посилити людський 
капітал у громадах. Вони сподівали-
ся, що в родинах людей, які до них 
переселяються, будуть лікарі або 
вчителі, соціальні працівники, яких 
не вистачає саме цій громаді. А пе-
реселенці казали, що їм потрібен не 
лише дах над головою, а й комфорт-
ні умови для проживання, розвине-
на інфраструктура. Та найголовні-
ше — потрібна робота, бажано від-
повідно до кваліфікації та з гідною 
оплатою.

Залучивши тоді небайдужих, ак-
тивістів та архітекторів, створи-
ли можливості для ВПО збудувати 
житло за власним проєктом власно-
руч. Було розроблено кілька сучас-
них енергоефективних за євростан-
дартами будинків. І коштували вони 
не дуже дорого, під силу переселен-
цям, щоб сплатити половину витрат 
і власноруч долучитися до будівни-
цтва. Далі шукали земельні ділянки, 
де ці будинки можна було розмісти-
ти з огляду на кількість людей у ро-
дині, побажання майбутніх мешкан-
ців, їхні вподобання й те, чим вони 
планують займатися. 

Застосовували досвід Європи, ко-
ли в невеликому будинку для одні-
єї родини на першому поверсі час-
то будували приміщення, де можна 
було розмістити приватний бізнес: 
затишну кав’ярню, невеличку пе-
рукарню чи салон краси, студію ху-
дожника або навіть майстерню сто-
ляра чи з ремонту побутової техні-
ки тощо. Тож це було не лише місце 
мешкання, а й одразу місце для біз-
несу. І дуже добре, якщо це бізнес із 
надання тих послуг, яких не виста-
чає у конкретній громаді, особливо 
на селі. Такий бізнес може бути сі-
мейним, можна створити нові робо-
чі місця для тих, хто живе поруч. А 
громаді дає прибуток у вигляді по-
датків. 

Для реалізації цього проєкту, за 
словами Наталії Ключник, підібра-
ли близько 30 кейсів франшизи, для 
переселенців проводили навчання 
і надавали допомогу на відкриття 
бізнесу. Цей досвід дуже добре пра-
цює нині на Івано-Франківщині, де 
двоє братів-переселенців створили 
контактну ферму з розведення по-
родистих кіз. Місцева громада при-
йняла їх дуже приязно, тож робота 
триває і ферма розвивається.

«І таке прийняття місцевою гро-
мадою було дуже важливим. Адже 
усі ми українці, проте кожен регі-
он має особливості, звичаї, культу-
ру, цінності. Тому актуально, щоб 
колишні переселенці із часом по-
чувалися в цих громадах як удома. 
А найліпше об’єднує спільна робо-
та на користь усім», — наголосила 
вона. 

На Київщині ВПО, які входили 
до «Конгресу сходу України», а їх 
там було понад 14 тисяч, розроби-
ли проєкт котеджного містечка для 
висококваліфікованих фахівців, як 
могли б працювати в місті, а жити в 
екологічно чистих умовах. Але тоді 
вони не мали допомоги від держави. 
Нині ж з допомогою від держави та 
європартнерів таких проєктів може 
стати значно більше, і вони можуть 
бути ще успішнішими. 

Долучитися можна  
у будь-який час

Начальник відділу з питань фор-
мування та реалізації житлової по-
літики департаменту соціально-гу-
манітарної політики та внутрішньо 
переміщених осіб Міністерства з 
питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій Максим Алексє-
єнко-Лемовський уточнив, що здій-
снюють проєкт цього року завдя-
ки змінам, внесеним до Порядку на-
дання тимчасового житла (постано-
ва КМУ № 82). 

Упродовж квітня — травня цього 
року проведено семінари для пред-
ставників 450 територіальних гро-
мад з усіх областей. Учасники ма-
ли нагоду ознайомитися з порядком 
та умовами надання субвенції з дер-
жавного бюджету, розглянути по-
рядок створення фонду тимчасово-
го житла та його надання в корис-
тування внутрішньо переміщеним 
особам, порядок придбання помеш-
кань на вторинному ринку. 

За підсумками семінарів части-
на громад підготувала документи і 
звернулася для отримання субвен-
ції. 31 травня 2021 року вони ці гро-
ші отримали, тож можуть підбирати 
належне житло. 

Він наголосив, що будь-яка гро-
мада може долучитися до програми. 
Обмежень у часі немає, лише в ко-
штах, наданих з держбюджету, а це 
125 мільйонів гривень, запланова-
них на нинішній рік. Поки що мініс-
терство отримало близько 100 про-
позицій на загальну суму майже 200 
мільйонів гривень. Тож є сподіван-
ня, що працюватиме програма і на-
ступного року.

Поняття «належний рівень про-
живання» для переселенців не об-
межується тим, чи є в помешканні 
світло, вода і міцний дах, що захис-
тить від дощу і снігу. Дуже важли-
вий доступ до різних сервісів, послуг 
та інфраструктури, а ще до робочих 
місць з належною кваліфікацією та 
гідною зарплатою. 

Але й самі ВПО мають стати ак-
тивними учасниками такого проце-
су. Тобто це має бути не історія спо-
живацтва, а історія активного ру-
ху й докладання зусиль. А держа-
ва, громадський рух та міжнародні 
партнери з досвідом їх обов’язково в 
цьому підтримають.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 31 травня 2021 р. № 586 
Київ

Про схвалення Прогнозу економічного  
і соціального розвитку України  

на 2022—2024 роки
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Схвалити Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022—2024 ро-

ки, визначивши основні прогнозні макропоказники економічного і соціального роз-
витку України згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2021 р. № 586

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ 
економічного і соціального розвитку України на 2022—2024 роки

Найменування показника
2022 рік 2023 рік 2024 рік

(прогноз)
Валовий внутрішній продукт: 
номінальний, млрд. гривень 5 368,7 5 993,9 6 651
відсотків до попереднього року 103,8 104,7 105
Індекс споживчих цін: 
у середньому до попереднього року, відсотків 107,2 106 105,2
грудень до грудня попереднього року, відсотків 106,2 105,3 105
Індекс цін виробників промислової продукції (гру-
день до грудня попереднього року), відсотків

107,8 106,2 105,7

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень 1 199,4 1 381,5 1 586,9
Фонд оплати праці найманих працівників і гро-
шового забезпечення військовослужбовців, 
млрд. гривень

1 606,1 1 814 2 025,7

Середньомісячна заробітна плата працівників,  
брутто:
номінальна, гривень 15 258 17 159 19 063
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, 
відсотків до попереднього року

104,4 106,1 105,6

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 
15—70 років, млн. осіб

16,45 16,83 17,25

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за 
методологією Міжнародної організації праці, відсо-
тків до робочої сили відповідного віку

8,5 8 7,8

Продуктивність праці, відсотків до попередньо-
го року

101,7 102,3 102,5

Сальдо торговельного балансу, визначене за мето-
дологією платіжного балансу, млн. доларів США

– 8 595 – 10 623 – 12 096

Експорт товарів і послуг:
млн. доларів США 70 286 75 686 81 668
відсотків до попереднього року 106,5 107,7 107,9
Імпорт товарів і послуг:
млн. доларів США 78 881 86 309 93 764
відсотків до попереднього року 109,2 109,4 108,6

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 534-р 
Київ

Про внесення змін у додаток до 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 9 серпня 2017 р. № 520
Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 

р. № 520 «Про затвердження складу Національної ради з питань розвитку науки і тех-
нологій» — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 
10 липня 2019 р. № 560 та від 25 листопада 2020 р. № 1499, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 534-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520
1. У розділі «Члени Наукового комітету із строком повноважень чотири роки від 

дати набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 
2019 р. № 560«:

1) виключити таку позицію:
«ЖОЛОС Олександр Вікторович — завідувач кафедри Навчально-наукового цен-

тру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка, доктор біологічних наук, професор (за згодою)»;

2) після позиції 
«КОНДРАТЕНКО Юрій Пантелійович — професор кафедри Чорноморського на-

ціонального університету імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор (за 
згодою)»

доповнити такою позицією: 
«КОРНЄЄВ Валерій Олексійович — завідувач відділу ентомології та наукових фон-

дових колекцій Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена Національної академії наук, 
доктор біологічних наук, професор (за згодою)».

2. У розділі «Члени Адміністративного комітету»:
1) після позиції 
«БОНДАР Роман Володимирович — перший заступник генерального директора 

Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)»
доповнити такою позицією: 
«БОРНЯКОВ Олександр Сергійович — заступник Міністра цифрової трансформації»;
2) виключити такі позиції:
«ГРИЦАЙ Ірина Олегівна — заступник голови Дніпропетровської облдержадмі-

ністрації
ГРИЦЬКОВ Євгеній Володимирович — заступник голови Харківської облдержад-

міністрації»;
«МОНДРИЇВСЬКИЙ Валентин Миколайович — заступник голови Київської місь-

кдержадміністрації
НЕМІЛОСТІВИЙ Віталій Олександрович — заступник Міністра з питань стратегіч-

них галузей промисловості»;
3) після позиції 
«ПЕТРИШИН Олександр Віталійович — президент Національної академії право-

вих наук (за згодою)»
доповнити такими позиціями:
«ПЕТРОВСЬКИЙ Юрій Олександрович — заступник Міністра з питань стратегічних 

галузей промисловості з питань європейської інтеграції
ПОВОРОЗНИК Микола Юрійович — перший заступник голови Київської міськ-

держадміністрації»;
4) після позиції 
«РУСНАК Іван Степанович — перший заступник Міністра оборони» 
доповнити такою позицією: 
«СЕМЕНУХА Роман Сергійович — заступник голови Харківської облдержадміні-

страції»;
5) зазначити нову посаду Шкарлета Сергія Миколайовича — Міністр освіти і нау-

ки, голова Адміністративного комітету.

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Реформа 
починається  
з голови

Це дає змогу здійснюва-
ти поточний контроль у цен-
тральному апараті відом-
ства і на місцях та прийма-
ти ефективні управлінські 
рішення. 

Ще один важливий еле-
мент реформи управління у 
дорожній службі — моніто-
ринг робіт, виконаних рані-
ше, якщо на об’єкти поши-
рюється гарантійний термін. 
До моніторингу належить 
оцінювання транспортно-
експлуатаційного стану ав-
тошляхів та якості дорожніх 
робіт із проведенням комп-
лексу випробувань — на 
важливості останнього у ві-
домстві особливо наголошу-
ють.

Крім цього, запроваджу-
ють програмне забезпечен-
ня для управління дорож-
німи активами HDM-4, яке 
вже застосовують у 122 кра-
їнах, воно добре себе пока-
зало. Його схвалили Між-
народна дорожня федера-
ція (IRF) та Світова асоціа-
ція автомобільних магістра-
лей (PIARC). 

З наступного року всі до-
рожні роботи виконувати-
муть із застосуванням цієї 
системи. Як зазначив дирек-
тор департаменту техніч-
ного забезпечення та інно-
ваційного розвитку Украв-
тодору Роман Комендант, 
система поширюється на всі 
етапи робіт — від проєкту-
вання до експлуатації гото-
вого об’єкта. Застосування 
цієї системи, на думку очіль-
ників відомства, не лише по-
ліпшить планування робіт, а 
й запобігатиме зловживан-
ням у дорожній галузі. 

Не забувати про 
вже збудоване

Другий напрям, визначе-
ний дорожньою картою, — 
реформа безпеки транспор-
ту. Адже не менш важли-
во, ніж збудувати дорогу, 
підтримувати її у належно-
му стані. Нині, як зауважи-
ли під час презентації, під-
рядник не мотивований це 
робити: зроблять замовлен-
ня відремонтувати певну ді-
лянку автошляху — відре-
монтує, не зроблять — і не 
почухається, хоч би там бу-
ла яма на ямі.

Найкраща мотивація для 
комерційної структури, 

якою є підрядник, — гроші. 
Отже, слід удосконалювати 
систему фінансування до-
рожніх робіт, аби не чекати, 
доки геть усе розвалиться. 
Варто зауважити, що ДАК 
«Автомобільні дороги Укра-
їни», якій слід надати чіль-
не місце у планах майбутніх 
перетворень, усунуто фак-
тично від усіх робіт. 

Так, до речі, відбулося з 
багатьма державними ком-
паніями у різних галузях ка-
пітального будівництва. Ці 
компанії фактично доведено 
до банкрутства через брак 
державних замовлень, то-
ді як підряди на виконання 
робіт дістаються приватним 
виконавцям, далеко не за-
вжди сумлінним. Важко по-
вірити, що тут нема коруп-
ційного чинника. 

Важливий напрям розви-
тку — співпраця із закор-
донними партнерами, зокре-
ма ЄБРР. Нині сума угоди 
становить 450 мільйонів єв-
ро, коли ж долучиться Єв-
ропейський інвестиційний 
банк, вона зросте удвічі. 

Ця угода містить два 
важливі інфраструктур-
ні об’єкти — будівництво 
об’їзного шляху навколо 
Львова та реконструкція 
значної ділянки траси Київ 
— Одеса. Але не лише це: в 
угоду входять важливі сис-
темні реформи — антико-
рупційна, системи закупі-
вель, з підвищення безпеки 
доріг та удосконалення інф-
раструктури для електро-
транспорту (дорожні заряд-
ні станції тощо). 

Нині Укравтодор має пер-
ші чернетки щодо коруп-
ційних ризиків і антикоруп-
ційного плану, які розроби-

ли на замовлення ЄБРР фа-
хівці Інституту державно-
го управління у м. Базель 
(Швейцарія). До кінця міся-
ця це буде вже завершений 
план, який має затвердити 
уряд. Це обов’язкова умова 
отримання кредитів від між-
народних фінансових уста-
нов. І що важливо, закор-
донні розробники документа 
відстежуватимуть його ви-
конання. 

Подібні процеси відбува-
ються й за іншими напря-
мами. Зокрема, оголошено 
міжнародний тендер на до-
бір консультантів з розро-
блення системи закупівель. 
Головна вимога до планів, 
які розроблятимуть, — вони 
мають передбачати активну 
участь Укравтодору в реа-
лізації. Це має забезпечити 
гармонійний розвиток усієї 
галузі. 

Частину накресленого 
вже реалізують. Директор 
департаменту розвитку до-
ріг Укравтодору Андрій Ів-
ко зауважив, що вже запро-
ваджено аудит безпеки на 
шляхах міжнародного зна-
чення. З минулого року на 
деяких об’єктах дорожньої 
інфраструктури діє важ-
ливий елемент реформи — 
система незалежного тех-
нічного нагляду із залучен-
ням закордонних фірм. 

Завершується розро-
блення методології закупі-
вель, на черзі — створення 
реєстру технічного нагля-
ду. Тобто в єдиній базі бу-
де зібрано всі реєстри всіх 
технічних наглядів — у ра-
зі потреби можна буде по-
дивитися, хто виконував на-
гляд певного об’єкта і з ко-
го питати, як щось трапить-

ся. Заплановано відновити 
функції технічного нагляду 
в регіональних відділеннях 
Укравтодору, організувати 
навчання фахівців з вида-
чею сертифікатів, відповід-
но поліпшити матеріально-
технічну базу, відновити ла-
бораторії, аби створити сис-
тему нагляду європейсько-
го зразка. 

Представники бізнесу та 
громадськості відзначили 
комплексний підхід Украв-
тодору до питань якості, за-
уважили, що до контролю 
якості варто залучати неза-
лежні організації, не підпо-
рядковані відомству, задля 
уникнення конфлікту інте-
ресів. На деяких етапах до-
говірних відносин між дер-
жавним відомством та біз-
нес-структурами, на дум-
ку незалежних експертів, не 
вистачало прозорості. 

У планах реформи до-
рожньої галузі, на думку 
незалежних експертів, не 
приділено належної ува-
ги громадському контролю 
— це, на їхню думку, слід 
усунути. Адже торік гро-
мадськість виявила недо-
ліки на 60 новозбудованих 
об’єктах Укравтодору, тож 
потенціал такого контролю 
варто ширше застосовува-
ти надалі. Виконавчий ди-
ректор Національної асо-
ціації дорожників України 
Олег Варивода з цього при-
воду зауважив: представ-
ники громадськості можуть 
не завжди розумітися на 
всіх тонкощах дорожньо-
го будівництва. Проте на-
віть якщо на об’єкті все га-
разд і тривогу здійняли да-
ремно, зайва перевірка не 
завадить. 

Нові шляхи 
дорожньої галузі 

«УСІ» матимуть значення для кожного
КОНЦЕПЦІЯ. «Не ний, а 

впливай», –– стверджують 
в українському представни-
цтві Ініціативи з прозорості інф-
раструктури (CoST Ukraine) і 
розпочинають роботу над реа-
лізацією нового соціально зна-
чущого проєкту –– інформацій-
но-комунікаційної онлайн-плат-
форми «Українська Соціальна 
Інфраструктура». За інформа-
цією пресофісу CoST Ukraine, 
днями концепція цієї платфор-
ми стала одним із шести пере-
можців конкурсу Act to Connect, 
який проводили в межах проєк-
ту ЄС та Фонду Східної Європи 
«3D Project: Розвиток попри пе-
решкоди. Стійке громадянське 
суспільство в часи пандемії та в 
майбутньому».

За словами менеджера про-
єкту Тетяни Лутай, яка презен-
тувала майбутню розробку жу-
рі конкурсу, насамперед плат-
форма «УСІ» покликана нала-
годити постійний діалог між міс-
цевою владою та громадянами, 
щоб перша враховувала інте-
реси та потреби других у про-
цесі розподілу коштів і прийнят-
ті управлінських рішень.

«Із цією метою створюємо ін-
струменти системи відповідно 
до функцій, які вона виконува-
тиме, інформаційно-аналітич-
ної та комунікаційної», –– роз-
повіла Тетяна Лутай.

Інформаційно-аналітичний 
блок даватиме змогу кожному 
громадянинові України за допо-
могою фільтрів знаходити на ін-

терактивній мапі всі об’єкти со-
ціальної інфраструктури в йо-
го населеному пункті, районі 
чи області, вичерпну інформа-
цію про кожен такий об’єкт — 
коли його побудовано, рекон-
струйовано чи відремонтовано, 
хто виступав замовником робіт, 
а хто — підрядником, а головне 
— скільки це коштувало і з яких 
джерел фінансування.

«Тут можна буде перевірити 
підрядні організації, ознайоми-
тися з їхнім проєктним портфе-
лем, упевнитися в наявності сер-
тифікатів і дозвільних докумен-
тів», –– конкретизувала вона.

Комунікаційний блок дава-
тиме змогу користувачам за-
лишати відгуки, організовува-
ти чи брати участь в онлайн-об-

говореннях проєктів, подава-
ти петиції та колективні звер-
нення, отримувати консультації 
провідних експертів і зворотний 
зв’язок від спеціалістів CoST.

«Ми переконані, що плат-
форма «УСІ» стане у пригоді 
активним громадянам, які праг-
нуть максимально ефективного 
використання коштів для яко-
мога якіснішої розбудови інф-
раструктури у своїх населених 
пунктах чи регіонах, і місцевій 
владі, яка матиме доступ до ак-
туальної інформації про потре-
би своїх громад, і компаніям, які 
працюють у сегменті будівель-
них робіт та послуг за держав-
ні кошти для вивчення попиту і 
пропозиції ринку», –– наголоси-
ла Тетяна Лутай.
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Банки пройшли кризу без істотних втрат
Андрій НІКІТІН,  

директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

ФІНАНСИ. Підсумки першо-
го кварталу 2021 року свідчать, 
що банківська система Украї-
ни впевнено залишає зону еконо-
мічних ризиків, яка виникла че-
рез COVID-19. 2020 року знижен-
ня ВВП на 4% мало вплинуло на 
зниження якості кредитних порт-
фелів банків. З 56 банків, які бра-
ли участь у рейтингу, 28 показа-
ли зниження рівня NPL (частка 
проблемних кредитів у кредит-
ному портфелі), в жодного з 56 не 
було від’ємного чистого процент-
ного доходу. На фоні зниження 
ставок за кредитами і депозита-
ми банки демонстрували тенден-
цію зниження прибутковості, хоч 
кількість збиткових банків у рей-
тингу зменшилася до трьох.

Традиційно перше місце в рей-
тингу надійності банківських де-
позитів зайняв Райффайзен Банк 
Аваль. За  перший квартал 2021 
року він отримав чистий при-
буток у сумі 1,087 млрд грн. На 
01.04.2021 року частка NPL у кре-
дитному портфелі банку станови-
ла всього 3,42%, що значно мен-
ше середньоринкового показника 
рівня NPL у кредитному портфе-
лі банків.

Другу позицію в рейтин-
гу надійності займає ПРАВЕКС 
БАНК. За даними НБУ, за пер-
ший квартал 2021 року його чис-
тий процентний дохід стано-
вив 79,7 млн грн, а чистий комі-
сійний дохід — 24,9 млн грн. На 
01.04.2021 року частка NPL у кре-
дитному портфелі банку мала ви-
гляд кращий, ніж у середньому в 

банківській системі, і становила 
всього 1,13%, що в 17 разів менше, 
ніж середній показник у банках, 
які взяли участь у рейтингу.

Третю позицію в рейтингу по-
сів банк з українським капіта-
лом ТАСКОМБАНК. Його чис-
тий процентний дохід за пер-
ший квартал 2021 року стано-
вив 387,96 млн грн, а чистий ко-
місійний дохід — 105,85 млн грн. 
На 01.04.2021 року частка NPL у 
його кредитному портфелі ста-
новила 8,24%, це один з наймен-
ших показників серед банків з 
українським капіталом і, звіс-
но, значно нижче від середнього 
показника у банківській системі.  
За перший квартал 2021 року 
ТАСКОМБАНК скоротив частку 
NPL на 3,12 п.п.

У ТОП-10 лідерів рейтингу 
входить Піреус банк. За даними 
НБУ, він завершив перший квар-
тал 2021 року з чистим процент-
ним доходом 56,271 млн грн. Част-
ка проблемних кредитів у  його 
портфелі становила всього 0,92% 
за середнього показника на рівні 
19,32% у банках, які взяли участь 
у рейтингу.

Понад два роки до ТОП-10 лі-
дерів рейтингу входить ГЛОБУС 
БАНК. За даними НБУ, його чис-
тий прибуток за перший квартал 
2021 року становив 18,835 млн 
грн, а чистий процентний дохід — 
102,507 млн грн. Банк продовжує 
показувати стійку тенденцію 
зростання доходів, попри кризо-
ві явища та низькі темпи віднов-
лення ділової активності в Укра-
їні. На початок другого кварта-
лу 2021 року частка проблемних 
кредитів у портфелі цього банку 
становила 5,68%, що майже втри-
чі менше, ніж у середньому в бан-

ках, які брали участь в рейтин-
гу. За перший квартал 2021 ро-
ку банк знизив частку NPL у кре-
дитному портфелі на 1,28 п.п.

Традиційно до числа банків з 
найнадійнішим рівнем депозитів 
увійшов Форвард Банк. За дани-
ми НБУ, його чистий процентний 
дохід за перший квартал 2021 ро-
ку становив 123,077 млн грн, а 
чистий комісійний дохід — 8,383 
млн грн. Перший квартал 2021 

року Форвард Банк завершив з 
чистим прибутком 5,005 млн грн. 
На 01.04.2021 року рівень NPL 
банку дорівнював майже 14% і 
був в 1,5 раза нижчим за середнє 
значення цього показника серед 
банків, які брали участь у рей-
тингу, що з огляду на його спеці-
алізацію на кредитуванні насе-
лення можна вважати показни-
ком ефективної кредитної полі-
тики.

Додатково слід зазначити, 
що всі чотири банки з держав-
ною часткою, які активно працю-
ють у роздрібному бізнесі, уві-
йшли до групи банків з надій-
ними депозитами. Серед держ-
банків знов найуспішнішим ви-
явився ПриватБанк, який упев-
нено увійшов до ТОП-5 бан-
ків з надійними депозитами. За 
2019 рік його прибуток стано-
вив 32,609 млрд грн, за 2020-й 
— 25,305 млрд грн, а за перший 
квартал 2021 року — 2,385 млрд 
грн.

Також хороші результати по-
казав Укргазбанк. На 01.04.2021 
року частка NPL у його кредит-
ному портфелі становила 15,26%. 
Банк, за даними НБУ, завершив 
2020 рік із прибутком 542,762 млн 
грн, а прибуток за перший квар-
тал 2021 року становив 244,058 
млн грн.

Ощадбанк, як і раніше, пока-
зав скромніші результати, але 
його діяльність теж була при-
бутковою. Частка проблемних 
кредитів у кредитному портфе-
лі Ощадбанку на початок дру-
гого кварталу 2021 року стано-
вила 49,09%. Агентство нага-
дує, що за 2019 рік частка пога-
них кредитів в Ощадбанку зни-
зилася на 10,44 п.п., за 2020 рік 
вона знизилася на 5,46 процент-
них пункти, а за перший квар-
тал 2021 року відбулося зни-
ження ще на 2,31 п.п.

Укрексімбанк завершив пер-
ший квартал 2021 рік із чис-
тим процентним доходом на рівні 
802,966 млн грн і чистим комісій-
ним доходом 204,308 млн грн. Чис-
тий прибуток банку після оподат-
кування у першому кварталі 2021 
року становив 324,904 млн грн.

ДОКУМЕНТИ

№ п/п Назва банку Рівень рейтингу  
депозитів

Підсумкова  
рейтингова  

оцінка у балах
1 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» rd.1 (pi) 10,1293
2 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,8769
3 АТ «ТАСКОМБАНК» rd.1 (pi) 9,7798
4 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 9,7104
5 АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,5197
6 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4362
7 АТ «КБ «ГЛОБУС» rd.1 (pi) 9,2953
8 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0042
9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8928

10 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7064
11 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4866
12 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2951

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» 

Примітка:  Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-
Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка — не рекомен-
дація придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рей-
тинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференці-
ацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які 
брали до уваги під час оцінки. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а 
рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) 
звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Порівнюючи результати рей-
тингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017-го, 2017 
рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018-го, слід враховувати, що 
рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 
року, змінювався формат надання банками публічних даних через вебсайт НБУ. 
Рейтинг розраховували за даними дев’яти місяців 2020 року. Однак якщо агентству 
ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку до 
31 травня 2021 року включно, їх враховували під час оцінки.

ТОП-12 банків з найвищим рівнем рейтингу  
надійності депозитів

Індекс споживчих цін  
у травні 2021 року1

За повідомленням Державної служби ста-
тистики України, індекс споживчих цін (ін-

декс інфляції) у травні 2021 року щодо квіт-
ня 2021 року становив 101,3%, за період сі-
чень — травень 2021 року — 106,1%. За пе-
ріод січень 1998 року — травень 2021 року — 
1516,0%.

Індекси споживчих цін на товари та послу-
ги були такими:

(відсотків)
Травень 2021 до

квітня 2021 грудня 2020
Індекс споживчих цін 101,3 106,1
Продукти харчування  
та безалкогольні напої

101,7 108,8

Продукти харчування 101,8 109,2
Хліб і хлібопродукти 100,9 108,5
Хліб 100,9 109,2
Макаронні вироби 101,3 105,4
М’ясо та м’ясопродукти 101,8 106,8
Риба та продукти з риби 101,0 104,6
Молоко, сир та яйця 96,5 100,8
Молоко 100,3 101,3
Сир і м’який сир (творог) 100,3 103,3
Яйця 82,5 93,9
Олія та жири 103,3 118,3
Масло 101,2 105,0
Олія соняшникова 106,8 142,7
Фрукти 114,5 122,0
Овочі 99,5 113,5
Цукор 100,5 120,9
Безалкогольні напої 100,4 102,0
Алкогольні напої, тютюно-
ві вироби

100,7 104,7

Одяг і взуття 99,4 104,7
Житло, вода, електроенер-
гія, газ та інші види палива

103,9 108,6

Утримання та ремонт житла 100,9 103,8
Водопостачання 100,0 111,0
Каналізація 100,0 117,5
Утримання будинків та при-
будинкових територій

100,1 101,9

Електроенергія 100,0 136,6
Природний газ 114,6 104,6
Гаряча вода, опалення 100,0 101,3
Предмети домашнього 
вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла

100,5 101,7

Охорона здоров’я 100,5 103,0
Фармацевтична продукція, 
медичні товари та  
обладнання

100,5 102,4

Амбулаторні послуги 100,7 104,8

Транспорт 100,7 105,8
Паливо та мастила 101,0 118,1
Транспортні послуги 102,0 105,4
Залізничний пасажирський 
транспорт

103,0 110,9

Автодорожній пасажир-
ський транспорт

101,7 105,8

Зв’язок 102,2 103,5
Відпочинок і культура 99,2 101,2
Освіта 100,2 102,6
Ресторани та готелі 100,0 102,6
Різні товари та послуги 99,7 98,1

                                 

1  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республі-
ки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих  
цін за регіонами  

у травні 2021 року
(відсотків)

До попереднього 
місяця

Україна1 101,3
Вінницька 101,3
Волинська 100,8
Дніпропетровська 100,9
Донецька 101,2
Житомирська 101,3
Закарпатська 100,8
Запорізька 101,7
Івано-Франківська 101,1
Київська 101,6
Кіровоградська 100,6
Луганська 100,9
Львівська 101,5
Миколаївська 100,7
Одеська 101,1
Полтавська 101,2
Рівненська 100,7
Сумська 101,2
Тернопільська 101,1
Харківська 100,8
Херсонська 101,4
Хмельницька 100,9
Черкаська 101,5
Чернівецька 101,1
Чернігівська 101,1
м. Київ 102,3

                                 

1  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республі-
ки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 520-р 
Київ

Деякі питання формування складу осіб, уповноважених представляти інтереси 
держави у правлінні Фонду соціального страхування

1. Затвердити склад осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування, згідно з 
додатком.

Надати координатору діяльності осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального стра-
хування, право вносити у разі потреби зміни до зазначеного складу осіб за поданням центральних органів виконавчої влади.

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 160  “Про затвердження складу осіб, упо-
вноважених представляти інтереси держави у правліннях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 398” (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 560) — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 8 
квітня 2020 р. № 385 та від 27 січня 2021 р. № 67, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 520-р

СКЛАД 
осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування

ДИМИТРЕНКО Світлана Юріївна — керівник експертної групи директорату Мінсоцполітики
ДІДЕНКО Сергій Олексійович — директор департаменту Мінфіну
ЗАДНІПРЯНЕЦЬ Валерій Анатолійович — заступник директора департаменту — начальник відділу Мінсоцполітики
КОВПАШКО Ірина Василівна — заступник Голови правління Пенсійного фонду України
КОТИК Євген Дмитрович — перший заступник Міністра соціальної політики, координатор діяльності осіб, уповноважених 

представляти інтереси держави
ПОЛЯКОВА Оксана Юріївна — генеральний директор директорату Мінсоцполітики
САВЕНКО Олександр Леонідович — генеральний директор директорату Мінекономіки

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 р. № 520-р
ЗМІНИ, 

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 160
1. У назві розпорядження слова  «правліннях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» замі-

нити словами «правлінні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття».
2. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 «1. Затвердити склад осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування на випадок безробіття, згідно з додатком.».
3. У додатках до розпорядження:
1) у додатку 1 слово і цифру «Додаток 1» замінити словом  «Додаток»;
2) додаток 2 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 525-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між  
Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про технічне  

та фінансове співробітництво
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республі-

ки про технічне та фінансове співробітництво, вчинену 27 листопада 2020 р. у мм. Києві та Таллінні.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Чи звільнені батьки від сплати 
податку на землю, якщо я учасник 
бойових дій і проживаю разом з 
ними, не одружений? Дайте, будь 
ласка, розгорнуту відповідь. 

Володимир

Відповідно до пункту 269.1 стат-
ті 269 Податкового кодексу Украї-
ни від 02.12.2010 №2755-VI (далі –– 
ПКУ), платниками земельного по-
датку є власники земельних діля-
нок, земельних часток (паїв) та зем-
лекористувачі.

Згідно зі статтею 270 ПКУ, 
об’єктами оподаткування є земельні 
ділянки, які перебувають у власності 
або користуванні, та земельні част-
ки (паї), які перебувають у власності.

Підставою для нарахування зе-
мельного податку є дані держав-
ного земельного кадастру (п. 286.1  
ст. 286 ПКУ).

Пунктом 286.5 статті 286 ПКУ за-
значено, що нарахування фізичним 
особам сум плати за землю про-
водиться контролюючими органа-
ми (за місцем знаходження земель-
ної ділянки), які надсилають плат-
нику податку у порядку, визначено-
му статтею 42 цього Кодексу, до 1 
липня поточного року податкове по-
відомлення-рішення про внесення 
податку за формою, встановленою 
у порядку, визначеному статтею 58 
цього Кодексу.

Статтею 287 ПКУ зазначено, що 
власники землі та землекористувачі 
сплачують плату за землю з дня ви-
никнення права власності або права 
користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власнос-
ті або права користування земель-
ною ділянкою плата за землю спла-
чується за фактичний період пере-
бування землі у власності або корис-
туванні у поточному році.

Облік фізичних осіб –– платників 
податку і нарахування відповідних 
сум проводяться контролюючими 
органами за місцем знаходження зе-
мельної ділянки щороку до 1 травня.

Податок фізичними особами спла-
чується протягом 60 днів з дня вру-
чення податкового повідомлення-рі-
шення.

Фізичними особами у сільській та 
селищній місцевості земельний по-
даток може сплачуватися через ка-
си сільських (селищних) рад або рад 
об’єднаних територіальних громад, 
що створені згідно із законом та 
перспективним планом формуван-
ня територій громад, за квитанцією 
про приймання податкових плате-
жів. Форма квитанції встановлюєть-
ся у порядку, передбаченому стат-
тею 46 цього Кодексу.

Статтею 281 ПКУ зазначено пільги 
щодо сплати земельного податку для 
фізичних осіб.

Отже, згідно з п. 281 вищезазначе-
ної статті, від сплати податку звіль-
няються: 

- особи з інвалідністю першої і 
другої групи;

- фізичні особи, які виховують 
трьох і більше дітей віком до 18 ро-
ків;

- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких 

поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом 
особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за 
земельні ділянки, передбачене для 
відповідної категорії фізичних осіб 
пунктом 281.1 цієї статті, поширю-
ється на земельні ділянки за кожним 
видом використання у межах гра-
ничних норм (пункт 281.2 статті 281 
ПКУ).

Від сплати податку звільняються 
на період дії єдиного податку чет-
вертої групи власники земельних 
ділянок, земельних часток (паїв) та 
землекористувачі за умови переда-
чі земельних ділянок та земельних 
часток (паїв) в оренду платнику єди-
ного податку четвертої групи.

Якщо фізична особа, визначена 
у пункті 281.1 цієї статті, станом на 
1 січня поточного року має у влас-
ності декілька земельних ділянок од-
ного виду використання, площа яких 
перевищує межі граничних норм, 
визначених пунктом 281.2 цієї стат-
ті, така особа до 1 травня поточного 
року подає письмову заяву у довіль-
ній формі до контролюючого органу 
за місцем знаходження будь-якої зе-
мельної ділянки про самостійне об-
рання/зміну земельних ділянок для 
застосування пільги (далі заява про 
застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися 
до обраних земельних ділянок з ба-
зового податкового (звітного) періо-
ду, в якому подано таку заяву, та діє 
до початку місяця, що настає за мі-
сяцем подання нової заяви про за-
стосування пільги.

У разі подання фізичною особою, 
яка станом на 1 січня поточного року 
має у власності кілька земельних ді-
лянок одного виду використання, за-
яви про застосування пільги після 1 
травня поточного року пільга почи-
нає застосовуватися до обраних зе-
мельних ділянок з наступного подат-
кового (звітного) періоду.

Якщо право на пільгу у фізичної 
особи, яка має у власності декілька 
земельних ділянок одного виду вико-
ристання, виникає протягом кален-
дарного року та/або фізична особа, 
визначена у пункті 281.1 цієї статті, 
набуває право власності на земель-
ну ділянку/земельні ділянки одного 
виду використання, така особа по-
дає заяву про застосування пільги 
до контролюючого органу за місцем 
знаходження будь-якої земельної ді-
лянки протягом 30 календарних днів 
з дня набуття такого права на пільгу 
та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися 
до обраних земельних ділянок з ура-
хуванням вимог пункту 284.2 статті 
284 цього Кодексу та діє до почат-
ку місяця, що настає за місяцем по-
дання нової заяви про застосування 
пільги.

У разі недотримання фізичною 
особою вимог абзацу першого цьо-
го пункту пільга починає застосову-
ватися до обраних земельних діля-
нок з наступного податкового (звіт-
ного) періоду.

Враховуючи вищевикладене, згід-
но з п.п. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 
ПКУ, від сплати земельного податку 
звільняються ветерани війни та осо-
би, на яких поширюється дія Закону 

України від 22.10.1993 за № 3551-XII 
«Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту»  (із змінами 
та доповненнями) (далі — Закон).

Згідно зі статтею 4 Закону, ве-
теранами війни є особи, які бра-
ли участь у захисті Батьківщини 
чи в бойових діях на території ін-
ших держав. До ветеранів війни на-
лежать: учасники бойових дій, особи 
з інвалідністю внаслідок війни, учас-
ники війни.

Учасниками бойових дій є особи, 
які брали участь у виконанні бойо-
вих завдань по захисту Батьківщи-
ни у складі військових підрозділів, 
з’єднань, об’єднань всіх видів і ро-
дів військ Збройних сил діючої ар-
мії (флоту), у партизанських загонах 
і підпіллі та інших формуваннях як у 
воєнний, так і у мирний час. Пере-
лік підрозділів, що входили до скла-
ду діючої армії, та інших формувань 
визначається Кабінетом Міністрів 
України (ст. 5 Закону).

Звертаю увагу на те, що статтею 
6 Закону чітко зазначений перелік 
осіб, які належать до учасників бо-
йових дій.

Враховуючи вищевикладене, осо-
би, які відповідно до норм Закону ви-
знані учасниками бойових дій, звіль-
няються від сплати земельного по-
датку.

При цьому звільнення від спла-
ти земельного податку, передбаче-
не для такої категорії фізичних осіб, 
поширюється на земельні ділянки за 
кожним видом використання у ме-
жах граничних норм:

- для ведення особистого селян-
ського господарства —  у розмірі не 
більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслугову-
вання житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд (присадиб-
на ділянка): у селах — не більш як 
0,25 гектара, в селищах — не більш 
як 0,15 гектара, в містах — не більш 
як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного бу-
дівництва — не більш як 0,10 гекта-
ра;

- для будівництва індивідуальних 
гаражів — не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва — не 
більш як 0,12 гектара.

Підсумовуючи, зауважу на те, щоб 
скористатися пільгами зі сплати по-
датку на землю, фізичні особи, які 
мають підстави для отримання та-
ких пільг, зобов’язані подати до по-
даткової інспекції за місцем знахо-
дження земельної ділянки заяву до-
вільної форми про надання пільги та 
документи, що посвідчують її право 
на пільгу. 

У разі якщо земельна ділянка на-
лежить на праві власності або пере-
буває у користуванні фізичної особи 
–– учасника бойових дій, крім відпо-
відної заяви довільної форми та до-
кументів, що посвідчують її право на 
пільгу, потрібно надати відповідний 
документ, який підтверджує статус 
учасника бойових дій, згідно з пунк-
том 4 Порядку надання та позбав-
лення статусу учасника бойових дій 
осіб, які захищали незалежність, су-
веренітет та територіальну ціліс-
ність України і брали безпосеред-
ню участь в антитерористичній опе-
рації, забезпеченні її проведення чи 
у здійсненні заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації в Донецькій 
та Луганській областях, забезпечен-
ні їх здійснення, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України 
від 20 серпня 2014 за № 413.

Поясніть, будь ласка, з якої дати 
виникають зобов’язання зі спла-
ти земельного податку фізичною 
особою за земельну ділянку при-

ватної власності від попереднього 
власника такої ділянки. 

Олеся Собкалова, м. Одеса

Відповідно до п. 287.1 ст. 287 По-
даткового кодексу України (далі — 
ПКУ), власники землі та землеко-
ристувачі сплачують плату за зем-
лю з дня виникнення права власнос-
ті або права користування земель-
ною ділянкою.

У разі припинення права власнос-
ті або права користування земель-
ною ділянкою плата за землю спла-
чується за фактичний період пере-
бування землі у власності або корис-
туванні у поточному році.

Нарахування фізичним особам 
сум плати за землю проводиться 
контролюючими органами (за міс-
цем знаходження земельної ділян-
ки), які надсилають платнику по-
датку у порядку, визначеному стат-
тею 42 цього Кодексу, до 1 липня по-
точного року податкове повідомлен-
ня-рішення про внесення податку за 
формою, встановленою у порядку, 
визначеному статтею 58 цього Ко-
дексу (п. 286.5 ст. 286 ПКУ).

У разі переходу права власності 
на земельну ділянку від одного влас-
ника –– юридичної або фізичної осо-
би до іншого протягом календарно-
го року податок сплачується попере-
днім власником за період з 1 січня 
цього року до початку того місяця, в 
якому припинилося його право влас-
ності на зазначену земельну ділян-
ку, а новим власником –– починаю-
чи з місяця, в якому він набув право 
власності.

У разі переходу права власності на 
земельну ділянку від одного власни-
ка –– фізичної особи до іншого про-
тягом календарного року контролю-
ючий орган надсилає (вручає) подат-
кове повідомлення-рішення новому 
власнику після отримання інформації 
про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається 
після 1 липня поточного року, конт-
ролюючий орган надсилає (вручає) 
попередньому власнику нове подат-
кове повідомлення-рішення. Попе-
реднє податкове повідомлення-рі-
шення вважається скасованим (від-
кликаним).

У разі якщо платник податків має 
у власності декілька земельних ді-
лянок, щодо яких необхідно провес-
ти звірку даних, для її проведення 
такий платник податків має право 
звернутися до контролюючого орга-
ну за місцем знаходження будь-якої 
з таких земельних ділянок.

Платники плати за землю мають 
право звернутися з письмовою за-
явою до контролюючого органу за 
місцем знаходження земельних ді-
лянок для проведення звірки даних 
щодо:

розміру площ та кількості земель-
них ділянок, що перебувають у влас-
ності та/або користуванні платника 
податку;

права на користування пільгою зі 
сплати податку з урахуванням поло-
жень пунктів 281.4 та 281.5 цієї статті;

розміру ставки земельного податку;
нарахованої суми плати за землю.
У разі виявлення розбіжностей 

між даними контролюючих органів 
та даними, підтвердженими платни-
ком плати за землю на підставі ори-
гіналів відповідних документів, зо-
крема документів на право влас-
ності, користування пільгою, а також 
у разі зміни розміру ставки плати за 
землю контролюючий орган (контро-
люючі органи) за місцем знаходжен-
ня кожної із земельних ділянок про-
водить (проводять) протягом десяти 
робочих днів перерахунок суми по-
датку і надсилає (вручає)/надсила-
ють (вручають) йому нове податко-
ве повідомлення-рішення. Попере-

днє податкове повідомлення-рішен-
ня вважається скасованим (відкли-
каним).

Отже, враховуючи вищевикладе-
не, у разі набуття фізичною особою 
протягом року права власності на зе-
мельну ділянку, земельний податок 
за неї сплачується, починаючи з мі-
сяця, в якому у такої фізичної особи 
виникло право власності, незалежно 
від того, хто був попереднім власни-
ком фізична чи юридична особа.

На яку адресу контролюючі ор-
гани надсилають фізичним осо-
бам податкові повідомлення рі-
шення про сплату земельного по-
датку та орендної плати за зе-
мельні ділянки державної та/або 
комунальної власності?

Костянтин Румянцев,  
м. Запоріжжя

Відповідно до статті 42 Податко-
вого кодексу України, податкові по-
відомлення-рішення, податкові ви-
моги або інші документи з питань 
адміністрування податків, зборів, 
платежів, податкового контролю, у 
тому числі з питань проведення пе-
ревірок, звірок, адресовані контро-
люючим органом платнику подат-
ків, повинні бути складені у письмо-
вій формі, відповідним чином підпи-
сані та у випадках, передбачених 
законодавством, завірені печаткою 
такого контролюючого органу і відо-
бражатися в електронному кабінеті.

Документи вважаються належ-
ним чином врученими, якщо во-
ни надіслані у порядку, визначено-
му пунктом 42.4 цієї статті, надісла-
ні за адресою (місцезнаходженням, 
податковою адресою) платника по-
датків рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення або 
особисто вручені платнику податків 
(його представнику).

Якщо платник податків у поряд-
ку та у строки, визначені статтею 
66 цього Кодексу, повідомив конт-
ролюючий орган про зміну податко-
вої адреси, він на період з дня дер-
жавної реєстрації зміни податкової 
адреси до дня внесення змін до об-
лікових даних такого платника по-
датків звільняється від виконання 
вимог документів, надісланих йому 
контролюючим органом за попере-
дньою податковою адресою та в по-
дальшому повернених як таких, що 
не знайшли адресата.

Також платники податків, які по-
дають звітність в електронній фор-
мі та/або пройшли електронну іден-
тифікацію онлайн в електронному 
кабінеті, можуть здійснювати лис-
тування з контролюючими органа-
ми засобами електронного зв’язку 
в електронній формі з дотриманням 
вимог законів України та «Про елек-
тронні довірчі послуги».

Листування контролюючих орга-
нів з платниками податків, зазначе-
ними в абзаці першому цього пунк-
ту, які подали заяву про бажання 
отримувати документи через елек-
тронний кабінет, здійснюється засо-
бами електронного зв’язку в елек-
тронній формі з дотриманням вимог 
законів України та «Про електронні 
довірчі послуги» шляхом надіслання 
документа в електронний кабінет з 
одночасним надісланням платнику 
податків на його електрон ну адре-
су (адреси) інформації про вид до-
кумента, дату та час його надіслан-
ня в електронний кабінет.

Хто може бути звільнений  
від сплати земельного податку

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторським правом

expert@ukcc.com.ua

Запитання можете 
надсилати 
на електронну 
адресу

Адвокат,  
старший партнер  
АО «Ліга Права»  

ОЛЕНА  
БРАЖИНЕНКО-БОЖКОВА



11 червня 2021 року, п’ятниця, № 111 www.ukurier.gov.ua 7

ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 31 травня 2021 р. № 583-р 

Київ

Про затвердження плану заходів  
з підготовки та відзначення 30-ї річниці 

незалежності України
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежнос-

ті України, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2021 р. № 583-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України

1. Забезпечити до Дня Державного Прапора України:
1) реалізацію проекту щодо встановлення найбільшого державного прапора 

Украї ни.
Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року;

2) проведення урочистостей за участю Президента України, керівників органів 
державної влади, представників органів місцевого самоврядування, громадськості, 
науковців, творчої інтелігенції, представників іноземних держав та дипломатичного 
корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, духовенства, передбачив-
ши, зокрема:

церемонії урочистого підняття Державного Прапора України за участю Президента 
України, керівників органів державної влади у м. Києві та населених пунктах, де реа-
лізовано проект «Найбільший державний прапор України».

Міноборони, обласні та Київська міська 
держадміністрації, МКІП, МВС, СБУ (за згодою).
23 серпня 2021 р.;

церемонії урочистого підняття Державного Прапора України у населених пунктах 
України, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах.

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
Міноборони, МЗС.
23 серпня 2021 року.

2. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України на національному рівні про-
ведення урочистостей за участю Президента України, керівників органів держав-
ної влади, представників органів місцевого самоврядування, громадськості, науков-
ців, творчої інтелігенції, представників іноземних держав та дипломатичного корпу-
су, міжнародних організацій, української діаспори, духовенства, передбачивши, зо-
крема:

проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці не-
залежності України.

Верховна Рада України.
24 серпня 2021 р.;

організацію та проведення з нагоди 30-ї річниці незалежності України урочистого 
концерту та параду військ на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності (з прольотом 
авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-парт-
нерів), артилерійського салюту на Трухановому острові у столиці України — м. Києві.

Міноборони, МВС, МКІП, СБУ  
(за згодою), Управління державної 
охорони (за згодою), Національна гвардія, 
Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, 
Держспецзв’язку, 
Національна поліція, Мінветеранів,
Державний концерн «Укроборонпром» 
(за згодою), Київська міська держадміністрація.
24 серпня 2021 р.;

організацію та проведення у м. Києві (Михайлівська площа та Володимирський 
проїзд) статичного показу сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки і обо-
рони.

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), Національна 
гвардія, Адміністрація Держприкордонслужби, 
ДСНС, Держспецзв’язку, Національна поліція, 
Державний концерн «Укроборонпром»  
(за згодою), Київська міська держадміністрація.
23—24 серпня 2021 р.;

організацію та проведення у м. Києві на р. Дніпро (Київський річковий вокзал, Тру-
ханів острів) урочистого проходження катерів і прольоту авіації, повітряного та мор-
ського показу озброєння і військової техніки.

Міноборони, МВС, Національна гвардія, 
Адміністрація Держприкордонслужби, 
ДСНС, Національна поліція, Київська міська 
держадміністрація.
24 серпня 2021 р.;

організацію та проведення у м. Одесі на зовнішньому рейді морського порту Оде-
са (мис Малий фонтан та Морський вокзал) урочистого проходження бойових кора-
блів і суден забезпечення та прольоту авіації, повітряного, морського та статистично-
го показу озброєння і військової техніки.

Міноборони, Адміністрація 
Держприкордонслужби, Морська адміністрація, 
Одеська обласна держадміністрація.
24 серпня 2021 р.;

проведення установчого Саміту Кримської платформи.
МЗС, Мінреінтеграції, МВС, Мінекономіки, 
МКІП, Мінінфраструктури, Київська міська 
держадміністрація, СБУ (за згодою).
23 серпня 2021 р.;

проведення першого форуму соціально-гуманітарного спрямування «Саміт пер-
ших леді та джентльменів» на території Національного заповідника «Софія Київ-
ська».

МЗС, Мінекономіки, МКІП, МОН, МОЗ, Київська 
міська держадміністрація.
23 серпня 2021 р.;

організацію та проведення урочистого заходу з нагородження видатних діячів 
України «Національна легенда».

МКІП.
22 серпня 2021 р.;

проведення благодійного концерту в Національному академічному театрі опери та 
балету України імені Т. Г. Шевченка.

МКІП, Держмистецтв.
23 серпня 2021 р.;

проведення урочистих заходів у м. Києві, інших населених пунктах за участю 
представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, учасни-
ків операції Об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луганській областях, громадськості.

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
МКІП, Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), 
Мінветеранів, МОЗ, ДСНС.
24 серпня 2021 р.;

проведення церемоній покладання квітів у м. Києві та інших населених пунктах до 
пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського держа-
вотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гіднос-
ті, учасників операції Об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській областях та хвилини мовчання.

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
Міноборони, МВС, МОЗ, ДСНС, СБУ (за згодою), 
Мінветеранів, МКІП.
24 серпня 2021 року.

3. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України та Дня Державного Прапора 
України розроблення та реалізацію загальнодержавних проектів, зокрема:

1) створення єдиної візуальної айдентики та іміжду до 30-ї річниці незалежнос-
ті України.

МКІП.
Травень 2021 р.;

2) модернізація та будівництво шести аеропортів (м. Вінниця, м. Дніпро, м. Одеса, 
м. Рівне, м. Херсон, Закарпатський регіон).

Мінінфраструктури, Укрінфрапроект  
(за згодою), Державіаслужба, Украерорух 
(за згодою), Вінницька, Дніпропетровська, 
Закарпатська, Одеська, Рівненська та 
Херсонська облдержадміністрації.
17—24 серпня 2021 р.;

3) реалізація проекту «Євроколія Київ — Львів — Скнилів».
АТ «Укрзалізниця» (за згодою), 
Мінінфраструктури, Мінрегіон.
24 серпня 2021 р.;

4) проведення фестивалю «Ковчег Україна: десять століть української музики в 
одному концерті, музична подія року».

МКІП, Держмистецтв, Київська міська 
держадміністрація.
Серпень 2021 р.;

5) завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору.
МКІП.
24 серпня 2021 р.;

6) проведення у м. Києві Українсько-Нідерландського фестивалю тюльпанів.
МЗС, Київська міська держадміністрація, МКІП.
Травень 2021 р.;

7) проведення урочистого концерту у м. Києві з нагоди 30-ї річниці незалежнос-
ті України за участю Президента України, керівників органів державної влади, пред-
ставників органів місцевого самоврядування, дипломатичного корпусу іноземних 
держав, громадськості, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, україн-
ської діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства.

МКІП, Київська міська держадміністрація, 
Національна поліція.
Серпень 2021 р.;

8) відтворення надгробного пам’ятника князю Костянтину Острозькому в Успен-
ському соборі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

МКІП, МЗС.
Серпень 2021 р.;

9) проведення Всеукраїнського фестивалю до 30-річчя незалежності України.
Мінмолодьспорт, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Серпень 2021 р.;

10) проведення конференції «Освіта можливостей: нові горизонти професійної 
(професійно-технічної) освіти в Україні».

МОН, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Червень 2021 р.;

11) проведення Форуму єднання молоді «Україна — це круто!». 
Мінреінтеграції, громадські об’єднання
(за згодою).
Липень — серпень 2021 р.;

12) проведення IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, 
де ми — там Україна» (м. Київ).

Мінветеранів.
22 серпня 2021 р.;

13) проведення турніру з рукопашного бою на Кубок Президента України серед 
Збройних Сил та інших, утворених відповідно до законів України, військових форму-
вань, правоохоронних органів і рятувальних служб.

Мінмолодьспорт, громадська організація 
«Всеукраїнська федерація рукопашного бою» 
(за згодою), Міноборони, СБУ 
(за згодою), Адміністрація 
Держприкордонслужби, Управління державної 
охорони (за згодою), Національна гвардія, 
ДСНС.
21 серпня 2021 р.;

14) проведення Міжнародного оборонного інвестиційного форуму на майданчи-
ку «Sikorsky Challenge 2021».

Мінстратегпром, Державний концерн 
«Укроборонпром» (за згодою), Міноборони, 
МОН, ДКА, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (за згодою).
12—14 серпня 2021 р.; 

15) проведення «Дія. Саміт» та презентації проекту Paperless.
Мінцифри.
Серпень 2021 р.;

16) проведення фестивалю народних художніх промислів «Український бренд».
МКІП, Держмистецтв, обласні та Київська 
міська держадміністрації.
Серпень 2021 р.;

17) організація фестивалю «Мандруй Україною» для популяризації туристичних 
маршрутів України до 30-річчя незалежності України.

ДАРТ, МКІП.
Серпень 2021 року;

18) проведення культурно-мистецьких акцій «Неймовірна Україна».
МКІП, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Протягом 2021 року;

19) створення Цифрової мапи подій до 30-річчя незалежності України.
МКІП.
Липень 2021 р.;

20) проведення книжкової виставки у Верховній Раді України до 30-ї річниці не-
залежності України. 

Український інститут книги (за згодою), МКІП.
Вересень — грудень 2021 р.;

21) організація книжкової виставки до 30-річчя незалежності України біля Офі-
су Президента України.

Український інститут книги (за згодою), МКІП.
Серпень — вересень 2021 р.;

22) проведення всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції до 30-ї річниці 
незалежності України: «30 знакових книжок нашої Незалежності».

Український інститут книги (за згодою), МКІП.
Червень — грудень 2021 р.;

23) видання книжкових видань до 30-ї річниці незалежності України. 
Український інститут книги (за згодою), МКІП.
Квітень — грудень 2021 р.;

24) виготовлення та введення в обіг в установленому порядку пам’ятної монети на 
відзнаку 30-ї річниці незалежності України.

Національний банк (за згодою).
Протягом 2021 року;

25) введення в обіг поштового блока, поштової марки, випуск конвертів та прове-
дення спецпогашень, присвячених 30-й річниці незалежності України.

Мінінфраструктури, Українське державне 
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» 
(за згодою).
Протягом 2021 року;

26) урочисте відкриття новозбудованої радіотелевізійної передаючої станції в По-
паснянському районі Луганської області.

Мінрегіон, Луганська облдержадміністрація, 
комунальне підприємство «Інноваційно-
інформаційний центр» (за згодою).
Липень — серпень 2021 р.;

27) відкриття сервісних зон контрольних пунктів в’їзду-виїзду в/з Донецької і Лу-
ганської областей.

Мінреінтеграції, державне підприємство 
«Реінтеграція та відновлення» (за згодою), 
Донецька та Луганська облдержадміністрації.
Протягом 2021 року;

28) демонстрація сучасної авіаційної техніки органів системи МВС, зокрема вико-
нання польотів, практичних завдань.

МВС, Національна поліція, Національна гвардія, 
ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби.
Серпень 2021 р.;

29) забезпечення запуску оптико-електронної космічної системи «Січ-2-1» з кос-
мічним апаратом «Січ-2-30» («Січ-2-1»).

Мінстратегпром, ДКА.
Протягом 2021 року;

30) введення в експлуатацію першого пускового комплексу Централізованого схо-
вища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 
електростанцій.

Міненерго, Мінекономіки, Міндовкілля, ДАВЗ, 
державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» 
(за згодою).
Серпень 2021 р.;

31) створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології 
(недобудованого лікувального корпусу в м. Одесі, Французький бульв., 49/51).

Національна академія медичних наук  
(за згодою), державна установа «Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова 
НАМН 
України» (за згодою).
Серпень 2021 р.;

32) завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу Націо-
нальної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ.

МОЗ, Національна дитяча спеціалізована 
лікарня «Охматдит» (за згодою).
Серпень 2021 р.;

33) видання Червоної книги України.
Міндовкілля.
Протягом 2021 року;

34) створення проекту «Дерево української незалежності».
Івано-Франківська облдержадміністрація, 
Мінрегіон.
Протягом 2021 року;

35) проведення всеукраїнського культурно-освітнього марафону «Наша незалеж-
ність».

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
Мінцифри, Мінрегіон.
Протягом 2021 року;

36) проведення експозиції «Скіфське золото».
МКІП, Національний музей історії України  
(за згодою), Національна поліція.
Протягом 2021 року; 

37) підготовка та реалізація проекту «Раритети Української козацької держави — 
Гетьманщини XVII—XVIII ст.: до 30-річчя незалежності України».

МКІП, Національний заповідник «Софія 
Київська» (за згодою), Мінфін, МЗС, 
Держмитслужба, Національна поліція.
Червень — грудень 2021 р.; 

38) проведення серії музично-мистецьких акцій просто неба із мультимедійним 
супроводом.

МКІП, Держмистецтв, Одеська, Миколаївська, 
Херсонська облдержадміністрації.
Протягом 2021 року;

39) проведення мобільного форуму сучасного мистецтва (мм. Дніпро, Київ, Львів, 
Маріуполь, Херсон, Харків).

МКІП, Держмистецтв, Донецька, 
Дніпропетровська , Львівська, Херсонська та 
Харківська облдержадміністрації. 
Протягом 2021 року;

40) проведення конкурсу короткометражних художніх та анімаційних фільмів, 
присвячених 30-й річниці незалежності України.

Держкіно, МКІП.
Протягом 2021 року;

41) проведення марафону фільмів, створених за часи незалежності України, на 
екранах кінотеатрів країни.

Держкіно, МКІП.
Протягом 2021 року;

42) підготовка інфографіки «Україна в цифрах: 30 років незалежності».
Держстат.
Протягом 2021 року;

43) сприяння створенню аудіовізуальних продуктів, що висвітлюють знакові по-
дії у всіх регіонах України, та їх поширення в соціальних мережах та засобах масо-
вої інформації.

МКІП, Держкомтелерадіо, АТ «НСТУ»
(за згодою).
Протягом 2021 року;

44) проведення заходів в рамках програми «Знакові події», 
ЛОТ 4 «Знакові події історії України».
МКІП, Український культурний фонд  
(за згодою).
Протягом 2021 року;

45) проведення наукової конференції «Гендерна політика в незалежній Україні: 
становлення, досягнення та перспективи».

Урядовий уповноважений з питань гендерної 
політики.
Серпень 2021 року;

46) урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці незалежності України на території Націо-
нального заповідника «Хортиця».

Запорізька облдержадміністрація, МКІП.
Протягом 2021 року;

47) розроблення концепції створення нової експозиції в Національному музеї Го-
лодомору.

МКІП, Український інститут національної 
пам’яті.
Серпень 2021 року.

4. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України та Дня Державного Прапора 
України на регіональному рівні:

створення алеї кам’яних скульптур «Борці за Незалежність» в с. Буша Ямпільсько-
го району Вінницької області.

Вінницька облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

проведення культурно-мистецької акції «Щедрик — мелодія Вінниччини».
Вінницька облдержадміністрація.
Липень 2021 р.;

проведення пленеру «Мальована хата» в с. Клембівка Ямпільського району Він-
ницької області.

Вінницька облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

створення арт-об’єкта з карти Волинської області з традиційними волинськими 
орнаментами «Узори самобутньої Волині — в дарунок ювілею України».

Волинська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

проведення фестивалю «Джаз на Дніпрі». 
Дніпропетровська облдержадміністрація.
Вересень 2021 р.;

проведення щорічного Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «ГОГОЛЬ-
ФЕСТ».

Дніпропетровська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення святкового заходу «Вільне небо» (аеродром с. Майське).
Дніпропетровська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення фестивалю дитячої творчості «Z-ефір».
Дніпропетровська облдержадміністрація.
Березень — грудень 2021 р.;

проведення щорічного етнографічно-фольклорного фестивалю «Петриківський 
дивоцвіт».

Дніпропетровська облдержадміністрація.
Вересень 2021 р.;

проведення історико-культурного фестивалю «Дике поле. Шлях до Європи».
Донецька облдержадміністрація.
Червень 2021 р.;

проведення культурно-мистецьких акцій на стадіоні «Металург» у м. Бахмуті, зо-
крема культурно-спортивного заходу «Тобі, Україно!», та реконструкції карти Доне-
цької області «Донеччина — це Україна».

Донецька облдержадміністрація.
Травень 2021 р.;

реалізація мистецького проекту «Вишивка Олевської громади».
Житомирська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

реалізація мистецького заходу «Мандрівка замками Закарпаття» з показом ви-
стави «Князь Корятович» Мукачівського драматичного театру в замку «Паланок».

Закарпатська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

розбудова та оновлення рекреаційної туристичної інфраструктури на острові Хортиця.
Запорізька облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

реалізація мистецького проекту «Історична реконструкція козацької ради 1648 року».
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ДОКУМЕНТИ
Запорізька облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

проведення реконструкції та оновлення єдиного в Україні та світі Музею писанко-
вого розпису (м. Коломия, філіал Національного музею народного мистецтва Гуцуль-
щини та Покуття імені Йосафата Кобринського).

Івано-Франківська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

проведення обласної ярмарку-виставки «7’я Київщини». 
Київська облдержадміністрація.
23 серпня 2021 р.;

реалізація мистецького проекту «Реконструкція одного дня з життя корифеїв 
українського театру» (м. Кропивницький).

Кіровоградська облдержадміністрація.
Липень — серпень 2021 р.;

проведення фестивалю середньовічної культури «Тустань».
Львівська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення мистецького заходу з нагоди 30-річчя незалежності України.
Львівська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.; 

проведення щорічного обласного фестивалю «Луганщина — це Україна».
Луганська облдержадміністрація.
Червень 2021 р.;

проведення фестивалю української народної іграшки та гри.
Луганська облдержадміністрація.
Червень 2021 р.;

встановлення інтерактивного мультимедійного екрану у формі малого Держав-
ного Герба України.

Сєвєродонецька міська військово-цивільна 
адміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення мистецької акції «Гімн України» на Соборній площі у м. Миколаєві. 
Миколаївська облдержадміністрація.
Червень — серпень 2021 р.;

відкриття після реставрації приміщення будівлі Миколаївської обласної дитячо-
юнацької спортивної школи «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М. В. Шелес-
та (м. Миколаїв).

Миколаївська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

проведення VI фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері».
Одеська облдержадміністрація, МКІП.
24 серпня 2021 р.;

відкриття Одеського академічного українського музично-драматичного театру 
імені В. Василька після завершення ремонтно-реставраційних робіт будівлі та онов-
лення приміщення театру.

Одеська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення VII Міжнародного музичного фестивалю «ODESSA CLASSICS».
Одеська облдержадміністрація.
24 серпня 2021 р.;

проведення фестивалю народної творчості «На хвилях єднання» на території Біл-
город-Дністровської (Аккерманської) фортеці.

Одеська облдержадміністрація.
24 серпня 2021 р.;

проведення мистецького проекту «Пісні України» з нагоди Дня незалежності Укра-
їни та урочисте відкриття Полтавської обласної філармонії після реставрації. 

Полтавська облдержадміністрація, МКІП.
Протягом 2021 року;

проведення тижня національного гончарного здвиження в Опішному «Здвиг — 
2021» на базі Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішно-
му.

Полтавська облдержадміністрація, МКІП.
Червень — липень 2021 р.;

проведення культурно-мистецького заходу «Купальські ігри на батьківщині Ми-
коли Гоголя» на базі Національного літературно-меморіального музею-заповідника 
імені Миколи Гоголя.

Полтавська облдержадміністрація.
Липень 2021 р.;

проведення заходів, присвячених 370-й річниці битви під Берестечком (мм. Ра-
дивилів, Дубно).

Рівненська облдержадміністрація.
Липень 2021 р.;

проведення обласного фестивалю патріотичної пісні «Героям слава» в урочищі 
Гутвин Рівненської району. 

Рівненська облдержадміністрація.
Жовтень 2021 р.;

створення арт-об’єкта «Кролевецький рушник — код нації».
Сумська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

презентація традиційної горюнської культури на Путивльщині.
Сумська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

виготовлення та встановлення скульптури Байди Вишневецького у смт Вишнівець.
Тернопільська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

проведення фестивалю «Файне місто» (м. Тернопіль).
Тернопільська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

створення Національним заповідником «Замки Тернопілля» музею археології у 
Скалатському замку.

Тернопільська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

організація та проведення Національним заповідником «Замки Тернопілля» між-
народного скульптурного пленеру в м. Збаражі.

Тернопільська облдержадміністрація.
Протягом 2021 року;

реставрація та улаштування оглядового майданчика будівлі — пам’ятки архітекту-
ри та містобудування «Будинок Держпромисловості (Держпром)» (охоронний номер 
200031) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5. 

Харківська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення святкового концерту на сходинках Харківського національного театру 
опери та балету імені М. В. Лисенка.

Харківська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення ІІІ Південного Шевченко-рок-фесту «Кобзар».
Херсонська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

розгортання мистецького етномістечка та проведення масштабного театралі-
зованого дійства, присвяченого 30-річчю незалежності України (центральні вулиці  
м. Хмельницького).

Хмельницька облдержадміністрація.
24 серпня 2021 р.;

організація проведення опери просто неба «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Ар-
темовського у виконанні артистів обласних театрально-концертних установ (майдан 
Незалежності, м. Хмельницький).

Хмельницька облдержадміністрація.
24 серпня 2021 р.;

проведення мистецького перформансу «Об’єднайтесь, мільйони!» на горі Томна-
тик (висота 1600 метрів над рівнем моря) у с. Шепіт Вижницького району.

Чернівецька облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

відкриття мультифункціонального Центру культурних послуг в м. Сокиряни.
Чернівецька облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення масштабного проекту «Фестиваль «ManyFest» в парку «Долина Тро-
янд» (м. Черкаси).

Черкаська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення фестивалю «Kamianka Music Fest» (м. Кам’янка).
Черкаська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

проведення Всеукраїнського етнофестивалю «Купайло в Легедзиному» (с. Леге-
дзине, Тальнівський район Черкаської області).

Черкаська облдержадміністрація.
Червень 2021 р.;

проведення Всеукраїнського свята богатирської сили до 150-річчя Івана Піддубно-
го (с. Красенівка, Золотоніський район Черкаської області).

Черкаська облдержадміністрація.
Серпень 2021 р.;

капітальний ремонт парку імені М. М. Коцюбинського в м. Чернігові (Вал, тери-
торія Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»).

Чернігівська облдержадміністрація, МКІП.
24 серпня 2021 р.;

створення у всіх областях знакових об’єктів публічного простору, приурочених до 
30-ї річниці незалежності України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року;

проведення реконструкцій історично значущих подій у регіонах.
Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року;

створення нових експозицій в музейних закладах, присвячених 30-й річниці не-
залежності України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року;

створення театральних постановок сучасних українських драматургів та нових 
концертних програм, присвячених 30-й річниці незалежності України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року;

створення арт-об’єктів в обласних центрах, що репрезентують характерні орна-
менти вишиванок, або інші народні промисли для даної області.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року.

5. Вжити разом з обласними, Київською міською держадміністраціями додатко-
вих заходів щодо вирішення проблемних питань соціального захисту учасників опе-
рації Об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, сімей загиблих (померлих) захисників України, 
а також щодо надання підтримки борцям за незалежність України у ХХ столітті та 
громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року.

6. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення націо-
нальної єдності, розбудову держави, популяризацію національних традицій та дер-
жавних символів України, утвердження позитивного іміджу України у світі.

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
МКІП, МЗС.
Серпень — вересень 2021 року.

7. Сприяти широкому висвітленню заходів із підготовки та відзначення Дня Дер-
жавного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України в засобах масової ін-
формації.

МКІП, Держкомтелерадіо, АТ «НСТУ» 
(за згодою), обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Протягом 2021 року. 

8. Вжити заходів до розроблення макетів та зразків соціальної реклами, присвяче-
ної 30-й річниці незалежності України, їх виготовлення, а також розміщення у населе-
них пунктах України та за їх межами вздовж магістральних доріг.

МКІП, Український інститут національної 
пам’яті, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Липень — серпень 2021 року.

9. З метою інформування громадян про події та осіб, яким присвячені монумен-
тальні, меморіальні та інші знакові історичні об’єкти у столиці України — м. Киє-
ві, встановити відповідні інформаційно-довідкові стенди/конструкції на прилеглих до 
згаданих об’єктів територіях, а також облаштування та оснащення цих територій за-
для підвищення їх привабливості для громадян України та іноземних туристів.

Київська міська держадміністрація, МКІП, 
Український інститут національної пам’яті.
Протягом 2021 року.

10. Вжити в межах компетенції заходів до забезпечення публічної безпеки, поряд-
ку, охорони прав і свобод людини під час проведення заходів з відзначення Дня Дер-
жавного Прапора України та Дня незалежності України.

МВС, Національна поліція, СБУ (за згодою), 
Управління державної охорони (за згодою), 
обласні та Київська міська держадміністрації.
23—24 серпня 2021 року.

11. Вжити в межах компетенції протиепідемічних заходів з урахуванням вимог за-
конодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення заходів з відзначення 
30-ї річниці незалежності України.

МОЗ, центральні органи виконавчої влади, 
обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 522-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 93, 122—124, 149 Земельного кодексу України надати това-

риству з обмеженою відповідальністю «Кар’єр Новосілка» дозвіл на розроблення з 
урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою про-
екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,8599 
гектара (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси), що пе-
ребуває в постійному користуванні державного підприємства «Тернопільське лісо-
ве господарство», розташованої за межами населеного пункту на території Терно-
пільського району Тернопільської області (Скалатське лісництво, квартал 28, виділи 
10, 11, 15), з подальшим вилученням і наданням її зазначеному товариству в орен-
ду із зміною цільового призначення на строк дії спеціального дозволу на користуван-
ня надрами від 9 грудня 

2005 р. № 3721 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для роз-
робки родовища вапняків).

Товариству з обмеженою відповідальністю «Кар’єр Новосілка» передбачити відповід-
но до законодавства в зазначеному проекті землеустрою розрахунок розміру втрат лісо-
господарського виробництва та збитків, що будуть завдані землекористувачу внаслідок ви-
лучення земельної ділянки для потреб, не пов’язаних із лісогосподарським виробництвом.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 19.03.2021                                         Київ                                                      № 163
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

8 червня 2021 року за № 768/3639

Про затвердження Положення про форму  
та зміст структури власності

Відповідно до частини двадцять четвертої статті 17 Закону України «Про держав-
ну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських фор-

мувань» та пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про форму та зміст структури власності, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установ-

леному порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього накази покласти на першого заступника Міні-

стра Улютіна Д. В.
Міністр Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України  

19 березня 2021 року № 163 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

8 червня 2021 року за № 768/36390

ПОЛОЖЕННЯ 
про форму та зміст структури власності

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» і 
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення» та відображає форму і зміст структури власності, 
яка з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника має в обов’язковому 
порядку надаватися державному реєстратору.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі Укра-
їни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення».

3. Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схе-
матичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, 
які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з інши-
ми особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного 
впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднюють-
ся на офіційному вебсайті Мінфіну.

4. У разі наявності у структурі власності юридичної особи іноземних юридичних 
осіб та/або осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (піддани-
ми) іншої держави або держав, трастів, інших подібних правових утворень до схема-
тичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні докумен-
ти (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують належність цим 
особам, трасту та/або іншим подібним правовим утворенням корпоративних прав у 
юридичній особі, крім випадків, коли відомості про відповідних суб’єктів наявні в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань.

5. У разі наявності у структурі власності юридичної особи бенефіціарного власни-
ка, відомості щодо можливості здійснення яким вирішального впливу на управління 
або діяльність такої юридичної особи чітко не відслідковується за відомостями Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань чи за документами, які подаються для проведення реєстраційної 
дії у пакеті документів разом із структурою власності, до схематичного зображення 
структури власності також мають додаватися офіційні документи (їх копії, зокрема 
нотаріально засвідчені копії), що підтверджують можливість здійснювати вирішаль-
ний вплив на управління або діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг 
контролю/володіння), зокрема договір купівлі-продажу або дарування корпоратив-
них прав (частки в статутному капіталі); рішення загальних зборів учасників (рішен-
ня єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного (складе-
ного) капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (части-
ни частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи; виписка з рахунка 
в цінних паперах депонента; виписка з рахунка в цінних паперах номінального утри-
мувача; договір управління майном; договір про створення трасту; трастова декла-
рація та/або угода; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіцій-
ного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші до-
кументи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяль-
ність юридичної особи.

6. Структура власності підписується керівником юридичної особи.
Структура власності в електронній формі формується програмними засобами у 

довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, з накладенням електронного 
підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису керів-
ника юридичної особи відповідно до вимог Закону України «Про електронні дові-
рчі послуги».

Документи можуть підписуватись іншою уповноваженою особою (крім керівни-
ка), яка має право підпису від імені юридичної особи, зокрема представником за-
сновника (учасника) юридичної особи відповідно до прийнятого рішення уповнова-
женим органом управління цієї юридичної особи. У такому разі до схематичного зо-
браження структури власності також додається оригінал або завірена в установлено-
му порядку копія документа, який підтверджує повноваження підписанта (крім ви-
падку, якщо відомості про повноваження цього підписанта містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських фор-
мувань).

Структура власності, яка подається у пакеті документів для державної реєстрації 
створення юридичної особи, підписується одним із засновників такої юридичної осо-
би чи іншою уповноваженою зборами особою.

7. На схематичному зображенні структури власності зазначаються:
всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією юридичною особою 

самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи 
та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юри-

дичної особи);
всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного 

впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/

або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню 
в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.

8. На схематичному зображенні структури власності вказуються щодо кожної:
фізичної особи — громадянина України — прізвище, ім’я, по батькові (за наяв-

ності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України або паспорта 
громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий ор-
ган і мають відмітку у паспорті);

фізичної особи — іноземця та особи без громадянства — прізвище, ім’я, по бать-
кові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, 
країна громадянства (підданства), а у разі, якщо особа є громадянином (підданим) 
декількох країн, — всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо 
особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни сво-
го громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декіль-
кох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа 
у звітному році;

юридичної особи України — повне найменування відповідно до установчих доку-
ментів, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі під-
приємств та організацій України;

іноземної юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення — 
повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, 
країна заснування (утворення), країна реєстрації довірчого власника (за наявності), 
місцезнаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент вико-
ристовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до 
податкових органів у країні, резидентом якої він є.

Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або 
по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.

9. На схематичному зображенні структури власності щодо кожного кінцевого бе-
нефіціарного власника (за наявності) зазначається опис здійснення вирішального 
впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий 
та/або непрямий).

У разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в 
статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юри-
дичній особі (дані надаються у відсотках).

У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефі-
ціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Директор Департаменту забезпечення  
координаційно-моніторингової роботи  

Юрій КОНЮШЕНКО
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ДОКУМЕНТИ

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 504-р 
Київ

Про звільнення Алюшиної Н. О. з посади Голови 
Національного агентства України з питань  

державної служби   
Звільнити Алюшину Наталію Олександрівну, призначену за контрактом про про-

ходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади Голови Національного агентства 
України з питань державної служби у зв’язку із закінченням строку дії контракту (час-
тина перша статті 85 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 507-р 
Київ

Про призначення Алюшиної Н. О. Головою 
Національного агентства України з питань  

державної служби   
Призначити Алюшину Наталію Олександрівну Головою Національного агентства 

України з питань державної служби з дати початку фактичного виконання нею по-
садових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законо-
давства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 508-р 
Київ

Про призначення Шевчука Д. П. заступником Голови 
Державної аудиторської служби України з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій  

і цифровізації
Призначити Шевчука Дмитра Павловича заступником Голови Державної аудитор-

ської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і циф-
ровізації з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на 
п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 травня 2021 р. № 528-р 
Київ

Про погодження призначення Олійника О. О.  
виконуючим обов’язки директора державного  

підприємства «Морський торговельний порт «Южний»
Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо призначення Олій-

ника Олександра Олександровича виконуючим обов’язки директора державного під-
приємства «Морський торговельний порт «Южний».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 530-р 
Київ

Про звільнення Антонєнка Л. В. з посади першого 
заступника Голови Фонду державного майна України   

Звільнити Антонєнка Леоніда Васильовича з посади першого заступника Голо-
ви Фонду державного майна України 27 травня 2021 р. у зв’язку з переходом на ін-
шу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 531-р 
Київ

Про звільнення Кудіна Д. І. з посади заступника 
Голови Фонду державного майна України  

Звільнити Кудіна Дениса Ігоровича з посади заступника Голови Фонду державно-
го майна України 27 травня 2021 р. у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 532-р 
Київ

Про призначення Кудіна Д. І. першим заступником 
Голови Фонду державного майна України 

Призначити Кудіна Дениса Ігоровича першим заступником Голови Фонду держав-
ного майна України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 533-р 
Київ

Про призначення Антонєнка Л. В. заступником Голови 
Фонду державного майна України 

Призначити Антонєнка Леоніда Васильовича заступником Голови Фонду держав-
ного майна України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 539-р 
Київ

Про звільнення Абрамовича Д. В. з посади першого 
заступника Міністра інфраструктури України 

Звільнити Абрамовича Дмитра Васильовича з посади першого заступника Міні-
стра інфраструктури України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 540-р 
Київ

Про звільнення Живицького Д. О. 
 з посади заступника Міністра інфраструктури 

України 
Звільнити Живицького Дмитра Олексійовича з посади заступника Міністра інф-

раструктури України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 541-р 
Київ

Про звільнення Форсюк Н. В. з посади заступника 
Міністра інфраструктури України з питань 

європейської інтеграції 
Звільнити Форсюк Наталію Валеріївну з посади заступника Міністра інфраструк-

тури України з питань європейської інтеграції відповідно до абзацу четвертого части-
ни другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 542-р 
Київ

Про звільнення Глущенка С. М.  
з посади заступника Міністра розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства України 
Звільнити Глущенка Сергія Миколайовича з посади заступника Міністра розви-

тку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до абзацу чет-
вертого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 543-р 
Київ

Про звільнення Романішина О. В.  
з посади заступника Міністра розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства України 
Звільнити Романішина Олександра Вікторовича з посади заступника Міністра роз-

витку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до абзацу 
четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконав-
чої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 544-р 
Київ

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

економіки України 
Звільнити Мар’євича Костянтина Михайловича з посади державного секретаря 

Міністерства економіки України 8 червня 2021 р. у зв’язку з переходом на іншу ро-
боту.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 545-р 
Київ

Про звільнення Пілата О. Л. 
 з посади заступника Голови Державної  служби  

України з питань геодезії‚ картографії та кадастру
Звільнити Пілата Олега Леонідовича, призначеного за контрактом про проходжен-

ня державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, з посади заступника Голови Державної служби України 
з питань геодезії‚ картографії та кадастру за угодою сторін (пункт 3 частини першої 
статті 83 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 546-р 
Київ

Про призначення Гринюка В. О. 
першим заступником Міністра економіки України

Призначити Гринюка Володимира Олексійовича першим заступником Міністра 
економіки України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 547-р 
Київ

Про призначення Голубицької К. І. 
заступником Міністра економіки України

Призначити Голубицьку Крістіну Ігорівну заступником Міністра економіки України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 548-р 
Київ

Про призначення Теленика С. С. 
заступником Міністра економіки України

Призначити Теленика Сергія Сергійовича заступником Міністра економіки Укра-
їни.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 549-р 
Київ

Про продовження виконання обов’язків  
заступника міністра

У зв’язку з перейменуванням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України вважати Новікову Ірину Юріївну такою, що продовжує 
працювати на посаді заступника Міністра економіки України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 550-р 
Київ

Про призначення Ємця П. В. 
заступником Міністра охорони здоров’я України

Призначити Ємця Петра Володимировича заступником Міністра охорони здоров’я 
України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 551-р 
Київ

Про призначення Кузіна І. В.  
  заступником Міністра охорони здоров’я України —  
головним державним санітарним лікарем України
Призначити Кузіна Ігоря Володимировича заступником Міністра  охорони 

здоров’я України — головним державним санітарним лікарем України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 552-р 
Київ

Про призначення Дзьоби Т. І. 
заступником Міністра аграрної політики та  

продовольства України з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації   
Призначити Дзьобу Тараса Ігоровича заступником Міністра аграрної політики та продо-

вольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 553-р 
Київ

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

від 17 березня 2021 р. № 192 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-

ни від 17 березня 2021 р. № 192 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державного агентства рибного господарства України на Баздуганова О. С.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 554-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державного агентства меліорації  

та рибного господарства України на Забугу А. О.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державного агент-

ства меліорації та рибного господарства України, виконання обов’язків Голови Державного 
агентства меліорації та рибного господарства України на начальника Управління організації 
використання водних біоресурсів зазначеного Агентства Забугу Андрія Олексійовича. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 555-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державної архітектурно-

будівельної інспекції України на Галіцина С. В. 
Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної архітектурно-буді-

вельної інспекції України на директора департаменту Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції у Луганській області Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України Галіцина Сергія Володимировича.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 556-р 
Київ

Про скасування розпорядження Кабінету  
Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 191

Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17 березня 2021 р. № 191 «Про призначення  Єршова А. М. заступником Міністра 
інфраструктури України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 558-р 
Київ

Про призначення Мар’євича К. М. першим заступником 
Державного секретаря Кабінету Міністрів України 

Призначити Мар’євича Костянтина Михайловича першим заступником Державного 
секретаря Кабінету Міністрів України з 9 червня 2021 р. строком на п’ять років з ураху-
ванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 травня 2021 р. № 496 з оплатою праці відповідно до законодавства. 

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 31 травня 2021 р. № 527-р 

Київ

Про затвердження розподілу обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток спортивної 
інфраструктури у 2021 році

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» затвердити розподіл обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфра-
структури у 2021 році згідно з додатком.

2. Міністерству молоді та спорту забезпечити погодження розподілу обсягу суб-
венції, затвердженого цим розпорядженням, з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2021 р. № 527-р

РОЗПОДІЛ 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

спортивної інфраструктури у 2021 році

Код  
бюджету

Назва місцевого бю-
джету адміністративно-
територіальної одиниці

Обсяг 
субвенції, 

тис.  
гривень

Назва об’єкта (заходу)  
за проектом

05528000000 Бюджет Маріупольської 
міської територіальної 
громади 

76 284 Реконструкція з благоустроєм те-
риторії плавального басейну «Не-
птун» за адресою: вул. Академіка 
Амосова, 2а у Кальміуському ра-
йоні м. Маріуполя (коригування)

08568000000 Бюджет Мелітополь-
ської міської  
територіальної громади

80 000 Будівництво оздоровчого центру з 
льодовою ареною по просп. Бог-
дана Хмельницького, 46/9, м. Ме-
літополь Запорізька область 

21528000000  Бюджет Новокахов-
ської міської територі-
альної громади

90 000 Будівництво Центру Олімпійських 
видів спорту «Н2О Нова Кахов-
ка» по проспекту Дніпровський, 
18-а у м. Нова Каховка, Херсон-
ської області

17100000000 Обласний бюджет  
Рівненської області 

65 000 Будівництво універсального спор-
тивного залу спортивного комп-
лексу комунального закладу «Об-
ласна спеціалізована дитячо-
юнацька школа олімпійського ре-
зерву» Рівненської обласної ра-
ди на території Шпанівської сіль-
ської ради (в районі вул. Макаро-
ва м. Рівне) 

19549000000 Бюджет Тернопільської 
міської територіальної 
громади 

91 575 Будівництво багатофункціональ-
ного Палацу спорту за адресою 
проспект Злуки, 3а в м. Тернополі

18526000000 Бюджет Тростянецької 
міської територіальної 
громади 

78 281 Будівництво спортивно-оздоров-
чого комплексу по вул. Кеніга в 
м. Тростянець Сумської області 
(Н2О-Махі)

23574000000 Бюджет Уманської 
міської територіальної 
громади 

83 327 Будівництво багатофункціональ-
ного спортивного комплексу по 
вулиці Кизила Андрія, 12 у місті 
Умань, Черкаської області

22564000000 Бюджет Хмельницької 
міської територіальної 
громади 

70 000 Будівництво Палацу спорту по 
вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмель-
ницькому

04100000000 Обласний бюджет  
Дніпропетровської  
області 

49 000 Реконструкція спортивного комп-
лексу «Металург» комунально-
го позашкільного навчального за-
кладу «Дитячо-юнацька спортивна 
школа № 1» Криворізької міської 
ради на пр-ті Металургів, 5 в  
м. Кривому Розі Дніпропетров-
ської області, 50006. Коригування

11100000000 Обласний бюджет  
Кіровоградської області 

11 146 Реконструкція комунального за-
кладу «Обласна спеціалізована ди-
тячо-юнацька школа олімпійсько-
го резерву-2» по вул. Академіка 
Тамма, 2 м. Кропивницький.  
(Коригування)

16100000000 Обласний бюджет  
Полтавської області 

105 387 Будівництво спортивно-видовищ-
ного комплексу з приміщеннями 
громадського обслуговування по 
вул. П. Юрченка, 1а в м. Полтава 
Коригування

______ 
Усього 800 000

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 535-р 
Київ

Про затвердження комплексного плану 
заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, 

зниклих безвісти за особливих обставин, 
жертв насильницьких зникнень,  

членів їх сімей
1. Затвердити комплексний план заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, зни-

клих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сі-
мей, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самовряду-
вання забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у 
межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний 
рік, а також за рахунок інших джерел.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 535-р

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих 

обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей 
1. З метою забезпечення гарантій захисту прав та інтересів осіб, зниклих безві-

сти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їх сімей забез-
печувати:

удосконалення механізму координації та взаємодії суб’єктів, уповноважених на 
облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насиль-
ницьких зникнень, а також на виконання інших функцій стосовно захисту прав та ін-
тересів таких осіб, членів їх сімей.

Комісія з питань осіб, зниклих безвісти  
за особливих обставин (далі — 
Комісія), інші заінтересовані 
центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, громадські 
організації (за згодою).
Постійно;

узагальнення практики застосування законодавства з питань осіб, зниклих без-
вісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей, у разі 
виявлення проблемних питань, що стосуються безпосередньо прав та законних ін-
тересів цих осіб, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в 

установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Ка-
бінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України.

Комісія, інші заінтересовані центральні  
та місцеві органи виконавчої влади.
Постійно;

функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Мін’юст, Комісія, інші заінтересовані 
центральні та місцеві органи 
виконавчої влади.
Постійно.

2. Забезпечувати інформаційну взаємодію між органами, уповноваженими на 
облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та соціальни-
ми службами з метою невідкладного надання соціальних та інших послуг особам, 
зниклим безвісти за особливих обставин, яких розшукано, жертвам насильницьких 
зникнень та членам їх сімей, зокрема шляхом внесення змін за потреби до норматив-
но-правових актів із цих питань.

Комісія, Пенсійний фонд України, 
Мінветеранів, інші заінтересовані 
центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, громадські 
організації (за згодою).
Постійно.

3. Забезпечувати нарахування та виплату пенсій членам сімей осіб, зниклих без-
вісти за особливих обставин, з урахуванням особливостей, установлених законодав-
ством.

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд 
України.
Постійно.

4. Залучати до роботи Комісії професійних психологів з метою конструктивного 
діалогу із членами сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Комісія.
Постійно.

5. Організовувати роботу з надання професійної психологічної допомоги (кон-
сультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), зокрема 
в онлайн-режимі, особам, зниклим безвісти за особливих обставин, яких розшукано, 
жертвам насильницьких зникнень та членам їх сімей.

Мінветеранів, Мінсоцполітики, МОЗ, 
Комісія.
Постійно.

6. Організовувати роботу з надання медичної допомоги та за потреби направлен-
ня на лікування до закладів охорони здоров’я осіб, зниклих безвісти за особливих об-
ставин, яких розшукано, та жертв насильницьких зникнень.

МОЗ.
Постійно.

7. Організовувати зустрічі із членами сімей осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин, та жертв насильницьких зникнень, сприяти реалізації ініціатив громад-
ськості з метою виявлення проблемних питань, зокрема їх соціального забезпечен-
ня, та вжиття заходів для їх вирішення.

Комісія, МОЗ, Мінсоцполітики, 
Мінветеранів, громадські організації 
(за згодою).
Постійно.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 569-р 
Київ

Про внесення змін у додаток 14  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 лютого 2021 р. № 98
Внести зміни у додаток 14 до розпорядження Кабінету Міністрів України від  

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 14 

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

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 2 червня 2021 р. № 569-р)

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків  
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами 

Одеської області на 2021 рік

Код  
бюджету

Назва місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг, тис.  
гривень

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 136 606,04
15501000000 Бюджет Балтської міської територіальної громади 1 380,05
15502000000 Бюджет Біляївської міської територіальної громади 6 438,45
15503000000 Бюджет Великомихайлівської селищної територіальної 

громади
761,87

15505000000 Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади 542,96
15506000000 Бюджет Розквітівської сільської територіальної громади 438,34
15507000000 Бюджет Тузлівської сільської територіальної громади 414
15508000000 Бюджет Новокальчевської сільської територіальної громади 365,05
15509000000 Бюджет Затишанської селищної територіальної громади 601,48
15510000000 Бюджет Ширяївської селищної територіальної громади 679,33
15511000000 Бюджет Коноплянської сільської територіальної громади 534,87
15512000000 Бюджет Яськівської сільської територіальної громади 687,39
15513000000 Бюджет Куяльницької сільської територіальної громади 952,49
15514000000 Бюджет Березівської міської територіальної громади 915,52
15515000000 Бюджет Старокозацької сільської територіальної громади 984,3
15517000000 Бюджет Вилківської міської територіальної громади 4985,3
15519000000 Бюджет Дальницької сільської територіальної громади 802,02
15520000000 Бюджет Лиманської сільської територіальної громади 2 683,81
15521000000 Бюджет Маяківської сільської територіальної громади 3 133,21
15522000000 Бюджет Цебриківської селищної територіальної громади 465,19
15523000000 Бюджет Знам’янської сільської територіальної громади 634,92
15524000000 Бюджет Мологівської сільської територіальної громади 855,23
15526000000 Бюджет Кілійської міської територіальної громади 7 820,12
15527000000 Бюджет Любашівської селищної територіальної громади 1 139,86
15528000000 Бюджет Окнянської селищної територіальної громади 943,24
15530000000 Бюджет Великобуялицької сільської територіальної громади 574,55
15531000000 Бюджет Великоплосківської сільської територіальної громади 375,91
15532000000 Бюджет Зеленогірської селищної територіальної громади 484,44
15533000000 Бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади 501,91
15534000000 Бюджет Іванівської селищної територіальної громади 642,44
15535000000 Бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади 523,81
15536000000 Бюджет Петровірівської сільської територіальної громади 464,68
15537000000 Бюджет Чогодарівської сільської територіальної громади 359,23
15538000000 Бюджет Ананьївської міської територіальної громади 927,55
15539000000 Бюджет Арцизької міської територіальної громади 1 348,05
15541000000 Бюджет Болградської міської територіальної громади 1 039,52
15542000000 Бюджет Бородінської селищної територіальної громади 878,7
15543000000 Бюджет Василівської сільської територіальної громади 649,32
15544000000 Бюджет Великодальницької сільської територіальної громади 901,83
15545000000 Бюджет Великодолинської селищної територіальної громади 1 023,88
15546000000 Бюджет Вигодянської сільської територіальної громади 4 017,16
15547000000 Бюджет Городненської сільської територіальної громади 719,3
15549000000 Бюджет Дивізійської сільської територіальної громади 518,31
15550000000 Бюджет Доброславської селищної територіальної громади 751,95
15551000000 Бюджет Долинської сільської територіальної громади 425,87
15552000000 Бюджет Захарівської селищної територіальної громади 778,4
15554000000 Бюджет Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади 387,73
15555000000 Бюджет Кодимської міської територіальної громади 975,24
15556000000 Бюджет Криничненської сільської територіальної громади 483,87
15557000000 Бюджет Кубейської сільської територіальної громади 591,13
15558000000 Бюджет Кулевчанської сільської територіальної громади 502,54

15559000000 Бюджет Курісовської сільської територіальної громади 553,64
15560000000 Бюджет Лиманської селищної територіальної громади 827
15561000000 Бюджет Миколаївської селищної територіальної громади 512,75
15565000000 Бюджет Павлівської сільської територіальної громади 451,34
15566000000 Бюджет Петропавлівської сільської територіальної громади 663,2
15567000000 Бюджет Піщанської сільської територіальної громади 448,81
15568000000 Бюджет Плахтіївської сільської територіальної громади 565,82
15570000000 Бюджет Раухівської селищної територіальної громади 558,26
15571000000 Бюджет Ренійської міської територіальної громади 1 514,64
15572000000 Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади 1 542,83
15573000000 Бюджет Савранської селищної територіальної громади 863,91
15575000000 Бюджет Саф’янівської сільської територіальної громади 1 877,95
15576000000 Бюджет Сергіївської селищної територіальної громади 548,5
15577000000 Бюджет Слобідської селищної територіальної громади 351,35
15578000000 Бюджет Старомаяківської сільської територіальної громади 449,92
15579000000 Бюджет Степанівської сільської територіальної громади 498,99
15580000000 Бюджет Стрюківської сільської територіальної громади 417,85
15581000000 Бюджет Суворовської селищної територіальної громади 620,01
15582000000 Бюджет Тарутинської селищної територіальної громади 997,04
15583000000 Бюджет Татарбунарської міської територіальної громади 2642,76
15584000000 Бюджет Теплицької сільської територіальної громади 501,26
15585000000 Бюджет Теплодарської міської територіальної громади 679,09
15586000000 Бюджет Усатівської сільської територіальної громади 859,99
15587000000 Бюджет Успенівської сільської територіальної громади 514,32
15588000000 Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади 909,81

Нерозподілений залишок 124 531,7
Усього 341 515,1

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 574-р 
Київ

Про схвалення методичних рекомендацій 
щодо критеріїв територіальної доступності 
центру надання адміністративних послуг, 
включаючи його територіальні підрозділи  

та віддалені (у тому числі пересувні)  
робочі місця адміністраторів

1. Схвалити методичні рекомендації щодо критеріїв територіальної доступнос-
ті центру надання адміністративних послуг, включаючи його територіальні підрозді-
ли та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, що додаються.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та військово-цивільним ад-
міністраціям:

керуватися схваленими цим розпорядженням методичними рекомендаціями під 
час визначення місця розташування центру надання адміністративних послуг, його 
територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць 
адміністраторів;

вживати заходів до розміщення центрів надання адміністративних послуг, їх те-
риторіальних підрозділів, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адмі-
ністраторів на території сервісних зон контрольних пунктів в’їзду на тимчасово оку-
повані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію 
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 574-р

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо критеріїв територіальної доступності центру надання адміністративних послуг, 

включаючи його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) 
робочі місця адміністраторів

1. Ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу 
щодо визначення територіальної доступності центру надання адміністративних по-
слуг (далі — центр), його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пе-
ресувних) робочих місць адміністраторів.

2. У цих методичних рекомендаціях термін “територіальна доступність” означає 
можливість відвідати суб’єктами звернення найбільш наближений до місця прожи-
вання суб’єкта центр, територіальний підрозділ, віддалене (у тому числі пересувне) 
робоче місце адміністратора (далі — точка доступу).

3. Критеріями територіальної доступності є відстань до точки доступу або час, що 
витрачається на дорогу до неї. Під час визначення місця розташування точки досту-
пу враховується також кількість населення, що проживає на відповідній території.

4. Відстань до точки доступу повинна становити не більше ніж 14 кілометрів. У ра-
зі коли територіальна доступність точки доступу визначається із застосуванням кри-
терію часу, що витрачається на дорогу до неї, такий час повинен становити не більше 
ніж 30 хвилин за наявності розвинутої транспортної інфраструктури.

5. Центр, як правило, утворюється в населеному пункті — адміністративному цен-
трі сільської, селищної, міської територіальної громади. За рішенням органу місце-
вого самоврядування центр може бути утворений в іншому населеному пункті у меж-
ах території сільської, селищної, міської територіальної громади, який розташований 
ближче до географічного центру території відповідної територіальної громади або 
має більшу кількість населення, більш придатне приміщення для розташування цен-
тру, розвинуту інфраструктуру населеного пункту (банківські установи чи інші орга-
нізації, транспортне сполучення).

6.Територіальний підрозділ утворюється у населеному пункті, територія якого 
включена до складу території сільської, селищної, міської територіальної громади, 
який розташований на відстані більше ніж 14 кілометрів до центру та має кількість 
населення не менше ніж 10 тис. осіб.

7. Віддалене робоче місце адміністратора утворюється в населеному пункті, тери-
торія якого включена до складу території сільської, селищної, міської територіальної 
громади, який розташований на відстані більше ніж 14 кілометрів до центру та має 
кількість населення не менше ніж 500 осіб.

Для виїзного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення також може 
бути утворене пересувне віддалене робоче місце адміністратора відповідно до вимог, 
установлених Примірним регламентом центру надання адміністративних послуг, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офі-
ційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396):

на спеціально підготовленому майданчику у транспортному засобі, обладнаному 
відповідним комплектом програмних та технічних засобів з вільним доступом до Ін-
тернету;

за допомогою ручного мобільного комплекту програмних та технічних засобів з 
вільним доступом до Інтернету.

8. Територіальні підрозділи та віддалені робочі місця адміністраторів можуть та-
кож утворюватися з урахуванням положень пункту 10 цих методичних рекомендацій 
за рішенням органу місцевого самоврядування в населених пунктах, які розташова-
ні на відстані менш ніж 14 кілометрів до центру та мають кількість населення менше 
ніж 10 тис. та 500 осіб відповідно.

9. Під час визначення кількості населення не враховуються:
1) суб’єкти звернення, які проживають на території інших територіальних громад 

та відвідують точки доступу для отримання адміністративних послуг, що надаються 
незалежно від місця проживання;

2) суб’єкти звернення, які проживають на території інших територіальних громад 
та відвідують центр, утворений у населеному пункті — адміністративному центрі ра-
йону (області), для отримання послуг, які обов’язкові для надання населенню району 
(області) лише через такий центр.

10. Критерії територіальної доступності можуть коригуватися з урахуванням:
1) щільності, концентрації, вікової та соціально-демографічної структури населен-

ня;
2) статусу та розташування населених пунктів;
3) мережі точок доступу, а також переліку адміністративних послуг, які вони на-

дають;
4) рівня розвитку транспортної інфраструктури;
5) співвідношення адміністративних послуг, що надаються за місцем проживання 

суб’єкта звернення, та адміністративних послуг, що надаються незалежно від місця 
проживання суб’єкта звернення;

6) мережі суб’єктів надання адміністративних послуг;
7) кількості зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб—підприємців;
8) рівня доступу до Інтернету.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Зінченко Андрій Анатолійович, 10.12.1969 р.н., громадянин Укра-

їни, уродженець м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, останнє відоме 
місце проживання: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається із захисником 16.06.2021 
на 10 год. 00 хв. до старшого слідчого Головного слідчого управління Національ-
ної поліції України Подвига Артема Івановича у службовий кабінет № 15 за адре-
сою: м. Київ, бульвар Кольцова, 22-А для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42017000000002321 
від 20.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. 

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

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

рядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-

кликаний (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 неприбуття, на нього накладається грошове 
стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб - у випадку неприбуття  на виклик слідчого, прокурора;

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

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття 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, терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК  України, Крючкову Ігорю Іго-
ровичу, 31.01.1974 року народження, уродженцю м. Євпаторія, Авто-
номної Республіки Крим, громадянину України, останнє відоме місце 
реєстрації та проживання: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Павленка, 2, необхідно з’явитися 16 червня 2021 року о 10 
годині 00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Шев-
чука Д.В. за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. №2  для участі 
у проведенні допиту в якості підозрюваного та інших слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні № 12014010390000717 від 
26.02.2014  ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 
ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Зінькову Віктору Іва-
новичу, 09.04.1970 року народження, уродженцю м. Камінь-Кашир-
ський Волинської області, громадянину України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль,  вул. Павленка, 2, необхідно з’явитися 16 червня 2021 року об 11 
годині 00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Шев-
чука Д. В. за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. №2, для участі 
у проведенні допиту в якості підозрюваного та інших слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні № 12014010390000717 від 
26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438,  
ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Козирєву Олексію Ві-
кторовичу, 23.03.1975 року народження, уродженцю м. Іжевськ, Ро-
сійської Федерації, громадянину Російської Федерації, останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: Автономна Республіка Крим, 
м. Сімферополь,  вул. Павленка, 2, необхідно з’явитися 16 черв-
ня 2021 року о 12 годині 00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим 
та м. Севастополі Шевчука Д. В. за адресою: м. Київ, вул. Антонови-
ча, 114, каб. №2, для участі у проведенні допиту в якості підозрюва-
ного та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 12014010390000717 від 26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121,  
ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК 
України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК  України, Крючкову Ігорю Іго-
ровичу, 31.01.1974 року народження, уродженцю м. Євпаторія, Авто-
номної Республіки Крим, громадянину України, останнє відоме місце 
реєстрації та проживання: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Павленка, 2, необхідно з’явитися 15 червня 2021 року о 10 
годині 00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Шев-
чука Д. В. за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. №2  для участі 
у проведенні допиту в якості підозрюваного та інших слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні № 12014010390000717 від 
26.02.2014  ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 
ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Зінькову Віктору Іва-
новичу, 09.04.1970 року народження, уродженцю м. Камінь-Кашир-
ський Волинської області, громадянину України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль,  вул. Павленка, 2, необхідно з’явитися 15 червня 2021 року об 11 
годині 00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Шев-
чука Д. В. за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. №2, для участі 
у проведенні допиту в якості підозрюваного та інших слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні № 12014010390000717 від 
26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438,  
ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Козирєву Олексію Ві-
кторовичу, 23.03.1975 року народження, уродженцю м. Іжевськ, Ро-
сійської Федерації, громадянину Російської Федерації, останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання: Автономна Республіка Крим, 
м. Сімферополь,  вул. Павленка, 2, необхідно з’явитися 15 черв-
ня 2021 року о 12 годині 00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим 
та м. Севастополі Шевчука Д. В. за адресою: м. Київ, вул. Антонови-
ча, 114, каб. №2, для участі у проведенні допиту в якості підозрюва-
ного та інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 12014010390000717 від 26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121,  
ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162 КК 
України.

31.05.2021 Сєвєродонецьким РУП ГУНП в Луганській області у кри-
мінальному провадженні № 12020130370000601 від 27.03.2020 пові-
домлено про підозру Аванесова Вадима Васильовича, 13.03.1983 р.н., 
проживаючого за адресою: Донецька обл., м. Білецьке, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК 
України.     

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Аванесову Вадиму Васильовичу, 13.03.1983 р.н.,  
проживаючому за адресою: Донецька обл., м. Білецьке, відповідно до 
вимог ст.ст.133, 135, 278 КПК України необхідно з’явитися 14.06.2021, 
15.06.2021, 16.06.2021 та 17.06.2021 о 10:00 годині до Сєвєродонець-
кого РУП ГУНП в Луганській області за адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. Партизанська, 16, до т.в.о. начальника відділення 
розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльнос-
ті Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Околотенка Д. С. 
для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, а та-
кож проведення допиту як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 12020130370000601 від 27.03.2020.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесу-
альне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному прова-
дженні  №42014010000000052 від 20.11.2014 року за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 161, ч. 2  
ст. 169, ч. 3 ст. 258  КК України.

В межах вищезазначеного кримінального провадження стосовно Ко-
валенко Володимира Владиславовича, 04.02.1962 р.н., зібрано достат-
ньо доказів для повідомлення про підозру, у зв’язку із викладеним, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України пропоную Коваленко Володимиру 
Владиславовичу, 04.02.1962 р.н., уродженцю м. Луганськ, громадянину 
України, проживає: м. Севастополь, вул. Хрустальова, 19 а, кв. 32 та йо-
го захиснику прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх 15.06.2021 
(з 09:00 по 18:00) для здійснення повідомлення про підозру та прове-
дення інших слідчих (процесуальних) дій, а саме до прокурора у кримі-
нальному провадженні Пірогової О. І.

Повістка про виклик 

Підозрюваний Нескоромний Дмитро Анатолійович, 05.05.1978 р.н., 
відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 
10 год. 00 хв. 14.06.2021, о 10 год. 00 хв. 15.06.2021 та о 10 год. 00 
хв. 16.06.2021 до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Денисюка 
Олександра Миколайовича у каб. 107 за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33 (тел. 044-256-96-77) для проведення слідчих і процесу-
альних дій та допиту як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 22020000000000154 від 07.07.2020 за підозрою Расюка Ю. І. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4,  
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою Не-
скоромного Д. А. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України та 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 359 КК України, в якому йому повідомлено 
про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри 08.06.2021

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Лізингова 

компанія «Матриця» 

(код ЄДРПОУ 34881532) 

повідомляє про втрату  

оригіналу довідки про взяття 

на облік юридичної особи. 

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Іванов Віталій Віталійовича, 21.01.1986 р.н., проживаючий 
за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 81/1, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України викликається у судові засідання, що відбудуть-
ся 15.06.2021 року о 16.00 годині, 24.06.2021 року о 15.00 годині, 06.07.2021 
о 10.00 годині в залі судових засідань № 130 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Осіік Д. В.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини після смерті 
Закала Марина Вікторівна, 19.03.1942 р.н., яка померла 13 листопада 2020 року;
Петренко Віктор Давидович, 08.04.1914 р.н., який помер 31 січня 2000 року;
Петренко Анатолій Вікторович, 21.03.1945 р.н., який помер 01 листопада 2010 року
Петренко Лідія Григорівна, 03.12.1950 р.н., яка померла 19 грудня 2007 року, які до дня смер-

ті постійно проживали та були зареєстровані за адресою: місто Львів, вулиця Івана Франка, буди-
нок №136, квартира №4.

Зацікавлених осіб прохання звертатись за адресою: 79066, Львівська обл., м. Львів,  
вул. Зубрівська, 36, кв. 2, тел.+380973152858; +380661019112; e-mail: scrivener_lviv@ukr.net; 
scvivenerlviv@gmail.com, ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУ-
ГУ Ясінський Володимир Євгенович.

Спадкоємцям громадянина 

Попова Сергія Андрійовича, 

померлого 19 грудня  

2020 року, звертатися  

до нотаріуса Товстолужської 

Оксани Володимирівни,  

м. Харків, пр. Л. Ландау,  

будинок 12.

Втрачене посвідчення судноводія 

малого/маломірного судна реєстраційний номер 03052/01,  

власник Байда Володимир Володимирович, вважати недійсним.

Втрачені суднові реєстраційні документи на судно «Sea Ray 320 DA», 
№ SERT8129A606 з бортовим реєстраційним номером «ua 4343 KV», 

судновласник Байда Олена Іванівна, 
вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Хар-
ків, Григорівське шосе, будинок 57, квартира №144, видане 20.08.1996 р.  
за р/№ 6-96-76164 Харківським міським центром приватизації дер-
жавного житлового фонду на ім’я Мірошниченка Вадима Вадимовича,  
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 травня 2021 р. № 500-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 19 травня 2021 р. № 467
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 467 

«Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2021 р. № 500-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 19 травня 2021 р. № 467
1. В абзаці першому пункту 1 слова і цифри «виділити Міністерству внутрішніх 

справ 15000 тис. гривень (для Державної служби з надзвичайних ситуацій — 11000 
тис. гривень; для Національної гвардії — 4000 тис. гривень)» замінити словами і 
цифрами «виділити Міністерству внутрішніх справ 11000 тис. гривень (для Держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій — 11000 тис. гривень) та Міністерству інфра-
структури 4000 тис. гривень».

2. У пункті 3 після слів «Міністерству внутрішніх справ» доповнити словами «та 
Міністерству інфраструктури», а слова «Міністерством розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства» замінити словами «Міністерством економіки».

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Міністерству інфраструктури забезпечити доставку вантажу гуманітарної до-

помоги.».

4. В абзаці першому пункту 6 після слів «Міністерству внутрішніх справ» допо-
внити словами «, Міністерству інфраструктури», а слова «, Національній гвардії» ви-
ключити.

5. У пункті 8 після слів «Міністерству внутрішніх справ» доповнити словами «та 
Міністерству інфраструктури», а слова «Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства» замінити словами «Міністерству економіки».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 523-р 
Київ

Про віднесення посад в органах  
місцевого самоврядування  
до відповідних категорій  

посад в органах місцевого  
самоврядування 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самовря-
дування» віднести посади:

керівника сектору сільської, селищної ради до шостої категорії посад в органах 
місцевого самоврядування;

заступника керівника управління, відділу, заступника керівника управління — ке-
рівника відділу сільської, селищної ради до шостої категорії посад в органах місце-
вого самоврядування;

керівника відділу, сектору у складі управління сільської, селищної ради до шостої 
категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 518-р 
Київ

Про внесення змін у додаток 24  
до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 8 лютого 2021 р. № 98
Внести зміни у додаток 24 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 24 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 лютого 2021 р. № 98 
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 26 травня 2021 р. № 518-р)

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків  
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами 

Чернігівської області на 2021 рік

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Обсяг, 
тис. гривень

25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 139 453,4
Нерозподілений залишок 46 484,5

Усього 185 937,9
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

10..15
20..25 11..16

21..26

10..15
21..26

11..16
21..26

11..16
20..25

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +21 +26 Черкаська +10 +15 +20 +25
Житомирська +11 +16 +21 +26 Кіровоградська +11 +16 +21 +26
Чернігівська +10 +15 +20 +25 Полтавська +10 +15 +20 +25
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +10 +15 +21 +26
Закарпатська +10 +15 +21 +26 Одеська +12 +17 +21 +26
Рівненська +10 +15 +20 +25 Миколаївська +11 +16 +21 +26
Львівська +9 +14 +21 +26 Херсонська +12 +17 +20 +25
Івано-Франківська +9 +14 +20 +25 Запорізька +11 +16 +20 +25
Волинська +10 +15 +20 +25 Харківська +11 +16 +20 +25
Хмельницька +11 +16 +21 +26 Донецька +11 +16 +20 +25
Чернівецька +8 +13 +19 +24 Луганська +11 +16 +21 +26
Тернопільська +10 +15 +20 +25 Крим +11 +16 +21 +26
Вінницька +11 +16 +21 +26 Київ +14 +16 +22 +24

Укргiдрометцентр

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Японія — рай для морозивних гурманів
НАДЗВИЧАЙНИЙ ДЕСЕРТ. 

У червні в Японії настав сезон 
дощів Цую, характерний не ли-
ше вологістю, а й спекою. У 
цей період один з найулюблені-
ших способів охолодитися для 
японців — морозиво. Уперше 
цей десерт до порту Йокога-
ма 1878 року завезли іноземні 
торгівці, відтоді морозиво вже 
не зникало з японських крам-
ниць. Нині в Японії морозивом 
торгують і місцеві, й добре ві-
домі транснаціональні корпо-
рації. Проте найоригінальні-
ший продукт виробляють все-
таки японські фірми. 

Японське місто Канадза-
ва відоме не лише прекрасни-
ми замками, традиційними са-
дами і районами гейш, а й не-
звичайним морозивом. Місце-
ві виробники продають його із 
вкрапленнями смаженого чай-
ного листя й додаванням різ-
них сортів рисового вина. Є тут 
і морозиво з тофу, зі смаком 
чорного кунжуту, каштанів, со-
лодкої квасолі й чорної ванілі. 
Інші улюблені сорти місцевих 
жителів і туристів — зі смаком 
вишневого цвіту й печеної со-
лодкої картоплі. 

У Канадзаві винайшли моро-
зиво, яке не тане, хоч трапило-
ся це випадково. Учені з науко-
во-дослідного центру розвитку 
біотерапії разом з фахівцями 
з Університету Канадзави пра-
цювали з полуничним поліфе-
нольним порошком, який засто-
совували як натуральний аро-
матизатор. Але потім вони ви-
явили, що в поєднанні з водою 
та після заморожуванням йо-
го майже неможливо відрізни-
ти від морозива. Але це воно 
не тануло, навіть коли тривалий 
час перебувало в кімнаті. Упер-
ше це диво-морозиво компанія 
Kanazawa Ice Co. запровади-
ла у виробництво у квітні 2017 
року. Воно має різні смаки і ко-

штує близько п’яти доларів за 
порцію, розповідає DW.

А в Токіо в одному з найбіль-
ших торговельних комплексів 
із початком літа відкривається 
тематичний парк морозива, де 
виробники з усієї Японії збира-
ються, щоб продемонструва-
ти свою продукцію. Тут є сорти 
морозива, які містять місцеві 
інгредієнти, особливі для пев-
них регіонів. Морозиво зі шма-
точками сирого кінського м’яса 
— делікатес на півдні Японії 
— змагається за увагу спожи-
вачів із рисовим морозивом з 
центральної Японії та відомим 
сортом зі смаком смажених ку-
рячих крилець з Нагої, яка сла-
виться цією стравою. Тут мож-
на знайти морозиво зі смаком 
картоплі або моркви, підфар-
боване чорнилом кальмарів, 
приправлене перцем чилі. 

На цьому фантазія япон-
ських виробників не вичерпу-
ється. Гурманам, певно, при-
падуть до смаку сорти зі сма-
ком краба, соняшнику, креве-
ток, копченого вугра, запече-
них баклажанів, чорного цу-
кру і навіть часнику. На інших 
цінникам можете побачити та-
кі назви: бичачий язик, лок-
шина, акулячий плавник, ка-
рі. Інші сорти зроблено з до-
даванням восьминога, огірка, 
пива, бренді та грушевого ви-
на. Є тут і морозиво зі смаком 
чорної ікри, але воно коштує 
близько 13 євро за невелич-
ку порцію. 

Існують дослідження, які 
припускають, що вживання 
морозива може зробити лю-
дину активнішою і зменшити 
психічне роздратування. Про-
фесор Токійського універси-

тету Кіорін Йошихіко 2016 ро-
ку провів клінічні випробуван-
ня, під час яких учасники екс-
перименту їли морозиво вран-
ці відразу після пробудження. 
Потім проходили серію розу-
мових вправ на комп’ютері. 
Порівняно із другою групою, 
яка не їла морозива, члени 
першої демонстрували швид-
шу реакцію та вищі результа-
ти в обробці інформації. Мо-
ніторинг мозкової діяльності 
виявив у них збільшення ви-
сокочастотних альфа-хвиль, 
пов’язаних зі зниженням роз-
дратування. Професор не дій-
шов жодних істотних висно-
вків щодо того, чому саме мо-
розиво спричиняє розумовий 
підйом. А одне з можливих 
пояснень полягає в тому, що 
воно викликає позитивні емо-
ції та додає енергії.

З 1 липня у ЄС діятиме COVID-сертифікат
СВОБОДА ПЕРЕСУВАН-

НЯ. Європейський парламент 
офіційно затвердив цифровий 
COVID-сертифікат подорожей 
для країн-членів ЄС. Цей доку-
мент полегшить вільне пересу-
вання в межах Євросоюзу в ча-
си пандемії. За запровадження 
такого сертифіката під час се-
сійного засідання Європарла-
менту в Страсбурзі проголосу-
вали 546 євродепутатів, 93 бу-
ли проти, ще 51 утримався.

Згідно з ухваленим регла-
ментом, усі країни-члени ЄС 
прийматимуть сертифікати, 
які свідчать, що їхніх власни-
ків або повністю провакцинова-
но проти коронавірусу, або во-
ни мають нещодавній негатив-
ний ПЛР-тест, або недавно пе-
рехворіли на COVID-19, і тому 
мають природні антитіла. Сер-
тифікат видаватимуть націо-
нальні органи країни безплат-
но, він буде доступний у циф-
ровому або паперовому фор-
маті й міститиме QR-код. Доку-
мент буде чинним протягом 12 
місяців, про що кореспондента 
«УК» повідомили у пресслужбі 
Європарламенту.

Кожна країна-член ЄС має 
приймати сертифікати вакци-
нації, видані в інших держа-
вах-членах, якщо його влас-
ника щеплено однією з вак-
цин, дозволених Європей-
ським агентством з лікарських 
засобів. Серед них BioNTech/
Pfizer, Moderna, AstraZeneca та 
Johnson&Johnson. Однак націо-
нальні уряди країни мають пра-
во самостійно вирішувати, чи 
видаватимуть і прийматимуть 
вони сертифікати, якщо ще-
плення зроблено вакцинами, 
рекомендованими ВООЗ. 

Згідно з регламентом, ухва-
леним Європарламентом, дер-
жави-члени ЄС не мають права 
встановлювати додаткові обме-
ження на поїздки тих громадян, 
які мають COVID-сертифікати, 
у вигляді карантину чи додат-
кового тестування, «якщо вони 
не необхідні та пропорційні для 
охорони здоров’я населення».

У разі стрімкого погіршення 
епідемічної ситуації чи появи 
нового небезпечного штаму ко-
ронавірусу країна-член ЄС мо-
же застосувати механізм екс-
треного закриття кордонів. Але 

вона зобов’язана повідомити 
про запровадження обмежу-
вальних заходів інші держави-
члени за 48 годин до закриття 
кордонів.

ПЛР-тест — річ недешева. 
У великих європейських аеро-
портах він коштує до 70 євро. 
У зв’язку з цим ЄС надав 100 
мільйонів євро на підтримку до-
ступного тестування для грома-
дян. А наприклад, бельгійська 
влада вже оголосила, що лю-
ди, які ще не отримали запро-
шення зробити щеплення, але 
хочуть поїхати на відпочинок 
цього літа, отримають від уря-
ду змогу зробити два безплат-
ні ПЛР-тести.

За словами єврокомісара з 
правових питань Дідьє Рейн-
дерса, понад мільйон грома-
дян ЄС уже отримали COVID-
сертифікат, оскільки дев’ять 
країн — Болгарія, Данія, Німеч-
чина, Греція, Хорватія, Поль-
ща, Литва, Іспанія та Чехія вже 
їх видають. Проте на практи-
ці регламент вакцинаційного 
паспорта діятиме з 1 липня піс-
ля того, як рішення про COVID-
сертифікат ухвалить Рада ЄС.

Офіційне повідомлення ТОВ «Телерадіокомпанія Краєвид»
З 15.09.2021 ТОВ «Телерадіокомпанія Краєвид» припиняє ді-

яльність з надання телекомунікаційних послуг доступу до мере-
жі Інтернет у Миколаївській області всім категоріям споживачів 
за технологією широкосмуговий радіодоступ, в діапазоні частот 
5250-5350 МГц.

Отримати додаткову інформацію можна на kraevid.com.ua,  
а також за номером телефону Контакт-центру 0 800 21 00 00.

Приватний нотаріус Авдіївського міського нотаріального окру-
гу Донецької області Василенко В.А. просить спадкоємців померлої 
05.12.2020 року 

гр. МІЦЕВИЧ ЄВДОКІЇ ФЕОДОСІЇВНИ, 

10.03.1941 р.н., 
звернутися для оформлення спадкових прав на належне майно до 
нотаріальної контори за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. 
Комунальна, буд. № 4, офіс 1.

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ», 

код ЄДРПОУ 41548844 (далі — Товариство) місцезнаходження: 

01021, м. Київ, Кловський узвіз, б. 7-А, повідомляє, що згідно Рі-

шення єдиного учасника Товариства (Протокол № 11/05-21/2 від 11 

травня 2021 року), прийнято рішення про подання до Національно-

го банку України заяви про виключення інформації про Товариство, 

як фінансової установи, з Державного реєстру фінансових установ.

Приватний нотаріус Авдіївського міського нотаріального окру-
гу Донецької області Василенко В.А. просить спадкоємців померлої 
03.01.2021 року 

гр. ОРЛОВОЇ ОЛЕКСАНДРИ ІВАНІВНИ, 

12.04.1928 р.н., 
звернутися для оформлення спадкових прав на належне майно до 
нотаріальної контори за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул.
Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимо-

нопольного комітету України повідомляє, що 26.02.2021 адміністра-

тивною колегією відділення прийнято рішення №72/6-р/к у спра-

ві №72/02-21 про порушення законодавства про захист економіч-

ної конкуренції та накладення штрафу на ТОВ «МЕГАУКРБУД» (іден-

тифікаційний код — 39468330) у розмірі 34000,00 (тридцять чоти-

ри тисячі) гривень.
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