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Речник Державного департаменту США про незмінну 
позицію щодо газогону «Північний потік-2» 

Національний код 
об’єднує країну

«СЛАВА УКРАЇНІ!» Виконком Української асоціації футбо-
лу одностайно — 45-ма голосами — підтримав пропозицію сво-
го президента Андрія Павелка і затвердив футбольні символи 
України. 

«Відтепер разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризуба з на-
писом «Ukraine» на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за учас-
тю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах націо-
нальних збірних можна використовувати великий герб — кар-
та України із Тризубом у центрі, — написав на своїй сторінці у 
фейс буці Андрій Павелко. — Виконком затвердив і офіційний 
футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які 
вже багато років слугують привітанням для мільйонів наших убо-
лівальників у рідній країні й усьому світі на всіх матчах наших 
збірних. Унікальний національний футбольний код, який містять 
ці атрибути, об’єднав усіх українців з різних регіонів України і на-
ших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і має-
мо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднан-
ня! Вітаю всю футбольну Україну із цим історичним рішенням!»

НЕД ПРАЙС:

ЦИФРА ДНЯ

15,7 млн м3 
природного газу імпортовано з початку 
червня для закачування до вітчизняних 

підземних сховищ. 100% імпортовано  
з Угорщини

«Наша мета полягає в 
забезпеченні того, 
щоб Росія не могла 

використати енергію як 
інструмент примусу 

проти України чи ще кого-
небудь у цьому регіоні».

Вакцинація:  
надійно і безпечно

ЗАХИСТ. Цими вихідними понад 50 центрів масового щеплення 
працюватимуть у 15 областях України та Києві
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

130 років тому народився полковник 
Армії УНР, командир Січових Стрільців, 
перший голова ОУН Євген Коновалець, 
чиє ім’я стало символом безкомпромісної 
боротьби за державну незалежність

ГЕРОЯМ СЛАВА!

Народна артистка України 
Наталія-Марія Фарина: 
«Пісня — мій життєвий 
мотиватор, моя молитва, 
мій смуток і моя радість»

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
po

lta
va

.to

ЦИТАТА ДНЯ

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Добрі сусіди розраховують на 
збільшення туристських потоків 

ПАРТНЕРСТВО. Активізація  
економічної співпраці, розви-
ток політичного діалогу й від-
новлення туризму були в цен-
трі онлайн-зустрічі Прем’єр-мі-
ністра Дениса Шмигаля й пре-
м’єр-міністра Республіки Хорва-
тія Андрея Пленковича.

Підтримання на високому 
рівні активного двостороннього 
політичного діалогу між Укра-
їною та Хорватією — важлива 
складова подальшого розвитку 
відносин, вважає Денис Шми-
галь. Він висловив удячність 
своєму хорватському колезі за 
прийняття пропозиції відвідати 
Україну в серпні й узяти участь 
в установчому саміті «Крим-
ської платформи».

«Ваша участь в установчому 
саміті «Кримської платформи» і 
підписання двосторонньої спіль-
ної декларації про європей-
ську перспективу України ста-
ло б потужним кроком до зміц-
нення нашого партнерства», — 

цитує департамент комунікацій 
Секретаріату Кабінету Міністрів 
слова Дениса Шмигаля.

Співрозмовники обговори-
ли спільну боротьбу з поширен-
ням COVID-19. Денис Шмигаль 
зазначив, що Україна нарощує 
темпи вакцинації населення, й 
висловив сподівання, що най-
ближчим часом епідемічна си-
туація в обох країнах істотно по-
ліпшиться.

У цьому контексті очільники 
урядів України та Хорватії по-
рушили питання відновлення 
туризму. Зокрема можливос-
ті взаємного спрощення в’їзду 
для громадян.

«Розраховуємо, що цього лі-
та ситуація в галузі туризму 
значно поліпшиться зокрема 
завдяки запровадженню циф-
рових сертифікатів. Наша ко-
манда активно працює над роз-
робленням такого документа 
відповідно до стандартів ЄС. 
Водночас сподіваємося, що ми 

зможемо відкрити кордони для 
туристів із наших країн, вико-
ристовуючи інші наявні інстру-
менти», — зауважив Прем’єр-
міністр України.

Денис Шмигаль та Андрей 
Пленкович обговорили поси-
лення торговельно-економіч-
ної співпраці. Глава українсько-
го уряду повідомив хорватську 
сторону, що Україна зробила 
важливий крок для створення 
повноцінного фондового рин-
ку, який відкриє нові можливос-
ті для іноземних інвесторів.

Очільник хорватського уряду 
висловив зацікавленість в учас-
ті українських компаній у від-
новленні інфраструктури, яка 
постраждала від землетрусу в 
грудні 2020 року.

Прем’єр-міністр України по-
дякував Хорватії за послідовну 
підтримку суверенітету й тери-
торіальної цілісності, європей-
ської та євроатлантичної інте-
грації нашої країни.

П’ять років — на перехід від 
паперової до цифрової форми

СТАЖ. 10 червня 2021 ро-
ку набув чинності Закон Украї-
ни «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів Украї-
ни щодо обліку трудової діяль-
ності працівника в електрон-
ній формі». Іншими словами, 
запроваджено електронні тру-
дові книжки.

Із 2004 року призначен-
ня пенсійних виплат здійсню-
ється за даними обліку тру-
дової діяльності працівни-
ка у Державному реєстрі 
загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страху-
вання. Закон встановлює, що 
відсутні відомості про трудо-
ву діяльність, які є в паперо-
вих трудових книжках та не-
має в електронному вигляді, 
вноситимуть до Держреєстру 
протягом п’яти років. Тобто 
впродовж цього періоду вра-
ховується і паперова трудо-
ва книжка, і електронна фор-
ма уже наявних або внесених 

відомостей про трудову діяль-
ність працівника з Державно-
го реєстру. Якщо у людини є 
трудовий стаж до 2004 року, 
внести цю інформацію в елек-
тронний реєстр можна само-
стійно або за допомогою ро-
ботодавця.

За допомогою електрон-
ної трудової книжки необхід-
ну інформацію можна отрима-
ти на порталі Пенсійного фон-
ду України, повідомляє прес-
служба Міністерства соціаль-
ної політики. 

Запровадження електрон-
них трудових книжок дасть 
змогу запобігти втраті трудо-
вої книжки, пошкодженню, по-
милці та внесенню недостовір-
них відомостей до неї, спро-
щує доступ до інформації про 
трудовий або страховий стаж.

Переглянути наявну про се-
бе інформацію можна на порта-
лі електронних послуг Пенсій-
ного фонду (portal.pfu.gov.ua).  

Доступ роботодавців до елек-
тронних даних здійснювати-
меться у випадках, передбаче-
них законодавством.

Внесення відомостей про 
трудову діяльність до Держав-
ного реєстру через вебпортал 
електронних послуг ПФУ у ви-
гляді сканованих або оцифро-
ваних копій документів (тру-
дової книжки, довідок тощо) 
здійснює працівник і робото-
давець з обов’язковим накла-
денням кваліфікованого елек-
тронного підпису. Після вне-
сення відомостей про трудову 
діяльність людини до Держав-
ного реєстру роботодавець 
зобов’язаний видати оригінал 
паперової трудової книжки на 
руки під підпис. Також перед-
бачено обов’язок роботодав-
ця вносити на вимогу праців-
ника до паперової трудової 
книжки записи про прийнят-
тя на роботу, переведення та 
звільнення.

Україна й Італія збільшують товарообіг 
СПІВПРАЦЯ. Ми готові запропонувати переваги поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС зокрема у промисловій кооперації та реалізації спільних виробничих проєктів

Відділ новин  
«Урядового кур’єра»

Для України питання росій-
ської агресії та дієвих кроків 

для її стримування надзвичайно 
важливе. Тому українські мож-
новладці порушують їх на всіх 
зустрічах із впливовими міжна-
родними політичними фігурами 
на світовій арені й під час візитів 
іноземних політиків в Україну. 

Під час офіційного візиту до на-
шої країни міністра закордонних 
справ та міжнародного співробіт-
ництва Італійської Республіки 
Луїджі Ді Майо Президент Во-
лодимир Зеленський поінформу-
вав поважного гостя про безпеко-
ву ситуацію на Донбасі та вздовж 
українських кордонів. Він наго-
лосив на важливості посилення 
подальшого міжнародного тис-
ку на РФ, яка відвела лише не-
значну частину сил і засобів від 
українських кордонів і продо-
вжує блокувати прогрес мирно-
го врегулювання. Глава держа-
ви подякував Італії за підтримку 
України в багатьох напрямах, пе-
редусім суверенітету й територі-
альної цілісності нашої держави. 

Відбувся обмін думками з ак-
туальних питань порядку денно-
го в контексті найближчих між-
народних заходів, зокрема са-
мітів країн «Групи семи» (G7) і 
НАТО, приділено увагу євроат-
лантичній та європейській інте-
грації України.

«Реалізація проєкту «Північ-
ний потік-2» — насамперед без-
пековий виклик для України та 
Європи. В інтересах енергетич-
ної безпеки Європи не допус-
тити запуску «Північного пото-
ку-2». Україна віддана проведен-
ню реформ у межах виконання 
Угоди про асоціацію з ЄС, а чіт-
ка європейська перспектива буде 
додатковим стимулом для роз-
будови успішної країни. Для нас 
важливо отримати План дій що-
до членства в НАТО, сподіваємо-
ся на підтримку Італії на шляху 
до Альянсу», — цитує слова Пре-
зидента його Офіс.  

Сторони обговорили розвиток 
політичного діалогу на найвищо-
му рівні, зокрема участь керівни-
цтва Італії в інавгураційному са-

міті «Кримської платформи» та 
заходах з нагоди 30-ї річниці Не-
залежності України.

Глава держави позитивно оці-
нив динамічний розвиток тор-
говельно-економічної взаємодії 
між Україною та Італією.

«Маємо значний потенціал, 
щоб створити разом нові історії 
успіху в наших відносинах», — 
зауважив Президент. 

Співрозмовники відзначили 
важливу роль, яку відіграє укра-
їнська громада в Італії у зміцнен-
ні відносин між країнами. Луїджі 
Ді Майо подякував Володимиру 
Зеленському за надання важли-
вої допомоги його країні під час 
боротьби з наслідками пандемії 
COVID-19 торік.

Позитивні тенденції
З Луїджі Ді Майо зустрівся 

й Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. Прем’єр подякував Італії 
за незмінну підтримку сувере-
нітету й територіальної ціліс-
ності України, а також прагнен-
ня України до інтеграції в ЄС і 
НАТО. Сторони обговорили ак-
туальні питання торговельно-
економічної, інвестиційної, гу-

манітарної співпраці. Прем’єр 
повідомив, що Україна цього ро-
ку розпочне процес приватиза-
ції великих державних підпри-
ємств, і запросив представників 
італійського бізнесу долучатися 
до участі в конкурсах.

«Аукціони продемонстрували 
велику зацікавленість інозем-
них інвесторів та що процес ве-
ликої і малої приватизації мо-
же бути цікавим для подальшого 
розвитку бізнесу в Україні», — 
цитує слова очільника уряду де-
партамент комунікацій Секре-
таріату Кабміну. 

Денис Шмигаль відзначив по-
зитивні тенденції в торгівлі між 
Україною й Італією. За його сло-
вами, товарообіг за перші п’ять 
місяців 2021 року зріс на 39,2% 
і становить 2,1 мільярда дола-
рів. Україна готова запропонува-
ти італійському бізнесу перева-
ги поглибленої і всеосяжної зони 
вільної торгівлі між Україною та 
ЄС, зокрема у форматі промисло-
вої кооперації, реалізації спіль-
них виробничих проєктів. 

У контексті енергетичних пи-
тань Прем’єр зазначив: «Євро-
пейський зелений курс — один із 
пріоритетів нашого уряду. Готові 

долучитися до спільних зусиль, 
спрямованих на реалізацію цілей 
Grean Deal, і зацікавлені в розви-
тку альтернативних енергетич-
них технологій».

Денис Шмигаль запросив іта-
лійські компанії до співпраці у га-
лузі видобутку газу.

Прем’єр відзначив важли-
вість нещодавно підписаного ме-
морандуму між АТ «Укрзаліз-
ниця» й національною залізнич-
ною компанією Італії щодо реалі-
зації проєкту швидкісного заліз-
ничного сполучення. Він заявив, 
що це важливий і перспективний 
проєкт, а співпраця має широкий 
спектр можливостей. 

Луїджі Ді Майо наголосив, що 
Італія підтримує європейські 
прагнення України й реалізацію 
реформ, зокрема аграрної, анти-
корупційної, судової.

Нові можливості
Міністри закордонних справ 

Дмитро Кулеба та Луїджі Ді Ма-
йо відкрили в Києві бізнес-фо-
рум «Україна — Італія — парт-
нерство та можливості». Учасни-
ки — представники влади й біз-
несу двох країн.

«Пандемія COVID-19 завда-
ла тяжкого удару і по людях, і по 
бізнесах наших країн. Але тор-
гівля між Україною й Італією 
зберігається, і хочемо нарости-
ти її. Бачимо в Італії важливо-
го партнера в реалізації проєктів 
в енергосекторі, розбудові тран-
спортної інфраструктури, вироб-
ництві агротехніки, галузі техно-
логічної агропереробки та вироб-
ництві продукції з високою дода-
ною вартістю, а також у спільно-
му дослідженні космосу. МЗС го-
тове завжди допомагати україн-
ському бізнесу у виході на закор-
донні ринки та залученні інозем-
них інвестицій», — заявив Дми-
тро Кулеба. 

Форум став майданчиком для 
укладення двосторонніх угод. Як 
інформує пресслужба МЗС, під-
писано меморандуми про взаємо-
розуміння: між радою експорте-
рів та інвесторів при МЗС і най-
потужнішим об’єднанням про-
мисловців і підприємців Італії 
Confindustria Italia; між україн-
ським Офісом з розвитку підпри-
ємництва й експорту та Італій-
ським торговельним агентством. 

Заступник міністра енергетики 
з питань європейської інтеграції 
Ярослав Демченков окреслив на-
прями, в яких італійський бізнес 
може плідно працювати спільно 
з українськими партнерами: роз-
відка, транспортування й збері-
гання природного газу, нафтопе-
реробка, високоманеврова гене-
рація та системи накопичення, 
воднева енергетика.

Ярослав Демченков звернув 
увагу підприємців на перспекти-
ви водню як енергоносія майбут-
нього. Він зауважив, що розвиток 
виробництва зеленого водню — 
один із пріоритетів ЄС. Україна 
готує водневу стратегію й вивчає 
потенціал розвитку внутрішнього 
споживання водню через пілотні 
проєкти у промисловості й тран-
спортній інфраструктурі. Дослі-
джують можливості й потуж-
ності української ГТС для тран-
спортування відновлюваного вод-
ню. І з огляду на значний потенці-
ал та наявну інфраструктуру на-
ша держава прагне стати повно-
цінним партнером ЄС у реалізації 
Європейської водневої стратегії.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо (ліворуч) на переговорах із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем:  
«Ми підтримуємо європейські прагнення України й реалізацію внутрішніх реформ»
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Щоб до кінця року вакцинувати 70% 
дорослого населення України, поступово 
відкривають центри вакцинації у великих містах. 
Цими вихідними мають запрацювати 50 центрів 
масової вакцинації у 15 областях України і Києві. До 
справи готові медпрацівники, готуються й українці. 
«Урядовий кур’єр» розповідає про перебіг 
вакцинації в Полтавській і Рівненський областях.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Перші 390 жителів отрима-
ли щеплення від коронавіру-

су в Рівненському центрі вакци-
нації. Він запрацював на вихідних 
5—6 червня на базі обласного клі-
нічного лікувально-діагностично-
го центру імені Віктора Поліщу-
ка на зручному для всіх першому 
поверсі. Тут, у самісінькому центрі 
міста, фахівці спеціально навче-
них мобільних бригад віднині пра-
цюватимуть у вихідні з 9 до 21 го-
дини. Тож знайомі й незнайомі лю-
ди вже активно оприлюднюють 
фото: вакциновані!

Якщо робити,  
то з комфортом

«Щойно дізналася, що в нас за 
прикладом Києва, Львова та Оде-
си відкривається центр вакцина-
ції, вирішила завітати туди. При-
йшла в суботу близько 18. Мене 
без проблем узяли на вакцинацію, 
попередньо оглянувши й розпи-
тавши про хронічні захворюван-
ня. Запам’ятала, що була в спис-
ку 180-та. CoronaVac, яким прово-
дять щеплення, — м’яка вакцина, 
тож жодних наслідків не відчу-
ла. Ні температури, ні ломоти. Те-
пер чекатиму на повторну дозу, 
бо цього літа хочу поїхати в Єв-
ропу з паспортом вакцинації, а ця 
вакцина є у списку рекомендова-
них ВООЗ», — розповідає рівнян-
ка Олена Семенович.

Координаторка вакцинації на 
Рівненщині заступниця директо-

ра департаменту цивільного за-
хисту та охорони здоров’я насе-
лення Олена Гандзюк додає: «Це 
момент наближення послуги з 
вакцинації до людей, комфорт, 
задля якого не треба відпрошува-
тися з роботи й бігти в полікліні-
ку. До речі, CoronaVac — вакци-
на, зручна до використання, має 
м’яку дію. Гадаю, ми вже близь-
кі до ситуації в Європі — там без 
проблем вакцинують просто в ап-
теці, де ти придбав вакцину, ска-
жімо, від грипу. А поки що на Рів-
ненщині 122 пункти щеплення і 
майже близько 40 тисяч осіб, які 
отримали першу дозу вакцини. І 
один з найнижчих показників ле-
тальності внаслідок коронавірус-
ної хвороби — 1,5% порівняно із 
загальноукраїнським 2,2».

Справді, пандемія йде на спад. 
Нині завантаженість закладів 
першої хвилі на Рівненщині — 
11,3%. Це дає змогу медикам на пе-
редовій перевести дух. Чи надовго, 
залежить не лише від них та зу-
силь влади, а й від кожного з нас. 
Здається, цю просту, але мудру іс-
тину розуміє дедалі більше жите-
лів області.

А правда тут одна 
Пригадую кінець лютого, коли 

розпочато імунізацію. Тоді Рівнен-
щину  штормило антивакциналь-
ними настроями. Підливали оливи 
у вогонь і ті, хто намагався політи-
зувати проблему. Можливо, були 
певні спекуляції постачальників 
вакцин. Тепер більшість моїх зна-
йомих без зайвого галасу вже вак-

цинувалися. Хтось записався че-
рез «Дію», хтось входить у групи 
ризику, інші викликали мобільну 
бригаду в колектив. До речі, й так 
можна. Якщо набирається пів со-
тні охочих, реєструйтеся на «гаря-
чій лінії» МОЗ,  і на вашому робо-
чому місці розгорнуть тимчасовий 
пункт вакцинації. 

Ось і задумалася: чи не пора й 
собі вакцинуватися, попри висо-
кий рівень антитіл, який маю. Хоч 
перехворіла наприкінці листопада 
— початку грудня.

«Рівень антитіл, як правило, 
тримається до пів року, а далі, за 
рекомендаціями ВООЗ, уже вар-
то вакцинуватися, — розставляє 
акценти Олена Гандзюк. — До 
речі, перехворіло на коронавірус 
на Рівненщині близько 80 тисяч 
жителів, тож певний час діє їхній 
природний імунітет. Антивакци-
нальні настрої пішли на спад, бо 
люди побачили на конкретних 
прикладах: щеплений або не за-
хворів зовсім, або перебіг недуги 
був легким. І осягнули, що прав-
да одна, іншої немає. А вакцину-
ватися можна безплатно, доступ-
но й добровільно. З нетерпінням 
очікую дня, коли наведемо по-
рівняльний аналіз, скільки жи-
телів області щеплено і скільки з 
них захворіло. Це моя мотивація. 
Нині це вже майже 37 тисяч осіб, 
і кількість зростає щодня. Примі-
ром, цього тижня вакцинуємо 12 
тисяч людей, бо не можемо до-
пустити, щоб нас накрила чет-
верта хвиля коронавірусної хво-
роби. Є необхідна кількість вак-
цин різних виробників та чітко 

відлагоджені маршрути пацієн-
та».  

В області вперше в Україні ство-
рили департамент цивільного за-
хисту та охорони здоров’я насе-
лення, об’єднавши два одноймен-
них управління для виконання за-
вдань високого ступеня складності.

«Маємо запобігти новим хви-
лям пандемії, — каже голова Рів-
ненської ОДА Віталій Коваль. — 
Тому беремо відповідальність і за 
згадані зміни у структурі ОДА, й 

головне, за ефективну роботу з 
протидії невидимому, але вкрай 
підступному ворогові. Уже набу-
ли певного досвіду, зробили ви-
сновки, а тепер ще й зміцніли ор-
ганізаційно, тому, впевнений, упо-
раємося». 

Мені ж залишилося ще раз ді-
знатися, як знизився рівень анти-
тіл, що їх виробив організм при-
родним шляхом, і вакцинуватися. 
Жодних бар’єрів уже не залиши-
лося. 

Щепитися?  
Без проблем!
ВИКЛИК ПАНДЕМІЇ. На Рівненщині імунізують  
усіх охочих

До речі. На Рівненщині вже розпочали вакцинацію другою дозою вак-
цини AstraZeneka, яку днями отримала область. Після повного курсу ще-
плення всі охочі зможуть отримати вакцинальні паспорти. Поки що в папе-
ровій формі, а з 1 липня — в електронній.

Полтавці звикли бути першими
УСВІДОМЛЕННЯ. В області розгорнули п’ять додаткових пунктів вакцинації

 Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
  «Урядовий кур’єр»

Світ і Україна все ще перебува-
ють у полоні СOVID-19. І тіль-

ки створивши колективний імуні-
тет методом вакцинації різних груп 
населення, зможемо позбутися цієї 
загрози, відновити економіку, звич-
ний ритм життя, а найголовніше — 
вберегти своє життя й здоров’я. 
Над розв’язанням цієї проблеми 
наполегливо і цілеспрямовано пра-
цюють представники системи охо-
рони здоров’я Полтавщини. 

У кінотеатр —  
по здоров’я

Лікар-епідеміолог ДУ «Пол-
тавський обласний лабораторний 
центр МОЗ України» заслужений 
лікар України Валентин Шаповал 
розповів «Урядовому кур’єру», що 
в лікувально-профілактичних за-
кладах області створили 79 пунк-
тів щеплень, 59 мобільні бригади й 
підготували близько 300 медичних 
та інших працівників, які за це від-
повідають. Вакцинація населен-
ня в області розпочалася 25 лю-
того цього року, щойно надійшли 
вакцини. За цей період одноразово 
щепили понад 72 тисячі осіб, двічі 
— 7,5 тисячі. Вакцинували 14 228 
медичних працівників. 

Із 5 червня в області додатково 
розгорнули п’ять центрів масової 
вакцинації — у Полтаві, Кремен-
чуці, Горішніх Плавнях, Миргоро-
ді та Лубнах. Зокрема в Горішніх 

Плавнях такий об’єкт почав функ-
ціонувати у відокремленому ад-
мінкорпусі Полтавського гірничо-
збагачувального комбінату, Кре-
менчуці — на базі тамтешнього лі-
цею №11 «Гарант», Миргороді — у 
міському будинку культури, Луб-
нах — у будівлі кінотеатру «Ки-
ївська Русь», Полтаві — в корпусі 
юридичного інституту — філії На-
ціонального юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого. Від-
нині тут постійно щовихідних ро-
битимуть масові щеплення.

За перші два вихідні у цих цен-
трах вакцинували 4308 осіб. Най-
активніше вакцинація проходила 
у Полтаві й Кременчуці. Щеплен-
ня робили всім охочим з 9 до 18 го-
дини, не відмовляли й жителям ін-
ших областей. 

Проте директор департаменту 
охорони здоров’я Полтавської об-
лдержадміністрації Віктор Лисак 
не задоволений, каже, що очіку-
вав від земляків більшої активнос-
ті. Тому що за два вихідні медики 
мали змогу вакцинувати майже 6 
тисяч людей. У департаменті спо-
діваються, що 12—13 червня пол-
тавці вакцинуватимуться з біль-
шим ентузіазмом, і шукають мож-
ливості, щоб організувати підве-
зення людей з районів до центрів 
вакцинації в містах.

Після першої 
потрібна друга

Щеплення на Полтавщині про-
водили китайською вакциною 

CoronaVac. Її схвалено ВООЗ, вона 
входить у сертифікат вакцинації. 
Ревакцинацію проводитимуть че-
рез 28 днів. Представники облас-
ної влади акцентують, що вакци-
нуватися повинні й ті, хто вже пе-
рехворів на коронавірусну недугу. 

Згідно з інформацією Вікто-
ра Лисака, 5 червня Полтавщина 
отримала понад 29 тисяч доз вак-
цини AstraZeneca від європей-
ського виробника. Нею планують 
ревакцинувати тих, кому першим 
зробили щеплення у лютому — 
квітні, і щепити інших першою до-
зою. Найближчим часом в область 
має надійти ще майже 6 тисяч доз 
Pfizer/BioNTech.

За словами першого заступни-
ка голови Полтавської облдержад-
міністрації Дмитра Луніна, на цей 
час у регіоні першу дозу вакци-
ни отримали 63 600 осіб (4,65% за-
гальної чисельності населення об-
ласті), ревакциновано 7300 (0,53%). 

В Україні від початку кампа-
нії масової вакцинації населен-
ня проти коронавірусу відповід-
ні щеплення вже зробили понад 
мільйон людей. З цієї кількості 
дві дози отримали тільки 140 ти-
сяч осіб.

За кордон —  
із паспортами  
і сертифікатами

В ОДА повідомили, що україн-
ці, прищеплені двома дозами вак-
цини, можуть отримати міжна-

родне свідоцтво про вакцинацію 
для пред’явлення під час перети-
ну державного кордону. Його вида-
ватимуть тільки в паперовій фор-
мі відразу після другого щеплен-
ня або в будь-якому медичному за-
кладі, під’єднаному до електронної 
системи охорони здоров’я, зокрема 
в сімейного лікаря. 

Свідоцтво буде чинним лише, як-
що введену вакцину схвалила до 
екстреного застосування ВООЗ. 
Термін його чинності —  рік з мож-
ливістю продовження. 

Ковідні паспорти, або сертифіка-
ти, які міститимуть інформацію не 
тільки про вакцинацію, а й про не-
гативні результати ПЛР-тестів чи 
одужання після перенесеного за-
хворювання, планують запровади-
ти з 1 липня. В області проводять 
санітарно-освітню роботу щодо ор-
ганізації вакцинації населення. А 
тим часом коронавірус нікуди не 
зникає. 

Водночас із вакцинацією в цен-
трах щеплюють силами мобіль-
них бригад і в медичних закла-
дах. Розпочали планову ревакци-
націю другою дозою AstraZeneca. 
Нині надійшло 29 600 доз корей-
ської вакцини.

7 травня на Полтавщині зняли 
обмеження «червоної» зони, вве-
дені 15 квітня. Транспорт в облас-
ному центрі й інших містах курсує 
у звичному режимі — без часових 
обмежень, закладам культури й 
харчування дозволено приймати 
відвідувачів, а студентам і школя-
рам — відвідувати заклади освіти.  

ОФІЦІЙНО

МОЗ повідомляє, що 12—13 
червня 2021 року понад 50 цен-
трів масової вакцинації працю-
ватимуть у містах у 15 областях 
України та Києві. Обирати вак-
цину в масових центрах вакци-
нації не можна. Буде доступною 
та, яка є в наявності в Україні. 
Нині це вакцина CoronaVac від 
Sinovac Biotech. 

Із 29 травня 2021 року в Укра-
їні відкрито перші центри масо-
вої вакцинації населення проти 
COVID-19 — на стадіонах, спор-
тивних,  навчальних та куль-
турних майданчиках, у торго-
вельних центрах, щоб якомога 
швидше прищепити всіх охочих. 
Минулими вихідними 14 центрів 
масової вакцинації працювало в 
семи регіонах.

Поки що ці центри працюють 
лише у вихідні. У них вакцинують 
громадян, які записалися в лист 
очікування в додатку чи через 
сайт «Дія» або через контакт-
центр МОЗ. Вакцинують тих, ко-
го попередньо запросили на ще-
плення телефонним дзвінком чи 
повідомленням, і за іншою чер-
гою всіх охочих, яким ще не на-
дійшло запрошення, але які є в 
листі очікування. Пріоритет на-
дають літнім людям.

«Ми закликаємо місцеву вла-
ду в регіонах відкривати но-
ві центри, щоб охопити ще біль-
ше людей. Міністерство охоро-
ни здоров’я допомагатиме ство-
рювати такі центри, забезпечу-
вати їх вакцинами та навчати 
персонал», — наголосив голо-
вний державний санітарний лі-
кар України — заступник міні-
стра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Вакцинація дає надійний захист від коронавірусу
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ГЕРОЯМ СЛАВА!

Борець за волю України
ОСОБИСТІСТЬ. 130 років тому народився полковник Армії УНР, 
командир Січових Стрільців, перший голова ОУН Євген Коновалець

Ірина ЖУРЖА, 
завідувач сектору 

використання інформації 
та довідкового апарату 

Центрального державного 
архіву громадських 
об’єднань України, 

кандидат історичних 
наук 

14 червня 1891 року в ма-
льовничому селі За-

шків поблизу Львова наро-
дився Євген Коновалець — 
майбутній очільник Органі-
зації Українських Націона-
лістів, ідеолог українсько-
го націоналізму, людина, 
чиє ім’я стало символом без-
компромісної боротьби за 
державну незалежність. 

Він був первістком у ро-
дині директора місцевої на-
родної школи Михайла Ко-
новальця і вчительки Ма-
рії Сороки, яка походила з 
польського шляхетного ро-
ду Венгриновських. Дідусь 
та прадід Євгена були в За-
шкові греко-католицькими 
священниками. Освіту хло-
пець почав здобувати у міс-
цевій школі, згодом за на-
поляганням батьків переї-
хав до Львова. Тут закінчив 
українську академічну гім-
назію і вступив на юридич-
ний факультет Львівсько-
го університету, де став од-
ним з найактивніших членів 
української студентської 
спільноти. 

Брак єдності
У роки Першої світової ві-

йни перебував у лавах ав-
стро-угорського війська, 
проте 1915 року під час боїв 
на Маківці потрапив у росій-
ський полон. Після звільнен-
ня влітку 1917-го переїхав 
до Києва й долучився до по-
дій  української національ-
ної революції. Євген Коно-
валець активно просував 
ідею створення окремої за-
хідноукраїнської військо-
вої структури, яка втілила-
ся в життя створенням Га-
лицько-Буковинського ку-
реня Січових Стрільців. У 
січні 1918 року став його ко-
мандувачем, згодом отри-
мав звання полковника, а 
сам курінь реорганізовано 
в 1-й полк Січових Стріль-
ців зі статусом гвардії Армії 
УНР. Із захопленням влади 
гетьманом Павлом Скоро-
падським полк реформова-
но в Окремий загін Січових 
Стрільців — самостійну вій-
ськову частину, яка відігра-
ла ключову роль у поваленні 
Гетьманату та встановленні 
влади Директорії на чолі із 
Симоном Петлюрою.

У листопаді 1919 ро-
ку Є. Коновалець потра-
пив у табір для полонених 
у Луцьку. Звільнившись з 
ув’язнення навесні 1920-го, 
виїхав до Чехословаччини, 
де за його безпосередньої 
участі в серпні 1920 року бу-
ло проголошено про ство-
рення Української військо-
вої організації (УВО). У лип-
ні 1921-го Є. Коновалець по-
вернувся до Львова і очолив 
Начальну Команду УВО, 
однак після замаху члена 
УВО С. Федака на очільни-
ка Польщі Й. Пілсудського і 
львівського воєводу К. Гра-

бовського у грудні 1922-го 
змушений знов емігрувати.

Своє головне завдан-
ня Є. Коновалець вбачав у 
згуртуванні розпорошених 
сил українських націоналіс-
тів. Перший крок було зро-
блено в липні 1927 року зі 
створенням Союзу органі-
зацій українських націона-
лістів (СОУН). У листопаді 
1927-го в Берліні відбулася 
перша конференція членів 
УВО та СОУН, на якій ви-
рішено створити єдину Ор-
ганізацію Українських На-
ціоналістів (ОУН) та обра-
но Провід Українських На-
ціоналістів на чолі з Є. Коно-
вальцем. Об’єднавчий про-
цес знайшов організацій-
не завершення під час про-
веденого в січні — лютому 
1929 року у Відні Конгресу 
Українських Націоналістів, 
на який прибули 30 пред-
ставників різних націоналіс-
тичних осередків. Керівну 
роль покладено на Провід 
Українських Націоналістів 
(ПУН), його головою обра-
но Є. Коновальця. Основним 
завданням ОУН було визна-
чено боротьбу за відроджен-
ня державної незалежності 
України. 

У діяльності організації 
було виокремлено два осно-
вні напрями: еміграційно-
політичний і крайово-бойо-
вий. У складі проводу утво-
рювалися референтури для 
ведення практичної робо-
ти: ідеологічна, соціально-
економічна, військова, по-
літична, культурно-освіт-
ня, організаційна. Конгрес 
заклав основи організацій-
но-територіального поділу: 
на українських землях він 
складався із країв та окру-
гів, на еміграції активно про-
ходив процес творення від-
ділів. Їх було створено в Че-
хословаччині, Німеччині, 
Болгарії, Югославії, Туреч-
чині, Франції, Бельгії, Люк-
сембурзі, Єгипті та вільному 
місті Данцигу, що перебува-
ло під безпосереднім управ-
лінням Ліги Націй. 

Про діяльність ОУН на 
західноукраїнських зем-
лях дізнаємося із протоко-
лу наради від 14 та 15 квітня 
1930 року: «Скількість чле-
нів ОУН на ЗУЗ на сьогодні 
буде біля 600—700… Склад 
членства поділяється на 
високосередньошкільну мо-
лодь, а також на робітни-
ків та селян… Відділи ОУН 
перебувають головним чи-
ном у містах, хоч є бажан-
ня творити відділи і по се-
лах… Конференція ОУН 
на ЗУЗ покликала до жит-
тя Екзекутиву, завданням 
якої буде організувати від-
діли на крайовому ґрунті 
та вести всебічну працю. 
Діяльність ОУН на ЗУЗ бу-
де проявлятися в двох на-
прямах, а саме: внутрішня 
підготовка шляхом само-
виховання і зовнішня пра-
ця шляхом влаштування 
ріжних страйків (робіт-
ничих, шкільних), закладу-
вання станових організа-
цій, та провадження пев-
них актів».

Далеко не всі представ-
ники українських осеред-
ків на еміграції схвально 
сприйняли появу та діяль-

ність ОУН. Є. Коновалець та 
очолюваний ним рух викли-
кали скепсис в лавах укра-
їнських екзильних уря-
дів — УНР Андрія Лівиць-
кого, ЗУНР Євгена Петру-
шевича та Гетьманату Пав-
ла Скоропадського. Їхні дру-
ковані органи несамови-
то критикували діяльність 
Є. Коновальця, подекуди 
спонукаючи його до гнівних 
відповідей. У публічну пло-
щину вийшла словесна пе-
репалка Євгена Коновальця 
з Валентином Садовським, 
який на сторінках часопису 
«Тризуб» опублікував стат-
тю «Лідер з барвистою біо-
графією і його група». Хоч 
підписано її було тільки іні-
ціалами, Є. Коновалець ді-
знався, хто автор, і зажадав 
від нього пояснень: «Звер-
таюся до вас з проханням: 
приватно або публічно ви-

яснити мені, що має озна-
чати того рода загадоч-
на характеристика чи то 
моєї особи, чи, може, моєї 
діяльності. Коли в моїй до-
теперішній праці висту-
пав я проти певних кон-
цепцій, то старався відді-
лювати концепцію від осіб, 
які в данім випадку її ре-
презентують. Задля цьо-
го я все здержувався від по-
борювання осіб, а зокрема 
в спосіб, як це ви робите. 
Особисто стою я на ста-
новищі, що коли вже пере-
водиться критику діяль-
ності поодиноких осіб, то в 
згаданій критиці треба все 
договорювати до кінця, а не 
обмежуватися до загадоч-
них фраз, які на ділі нічо-
го не говорять, а тільки по-
сторонній і не інформова-
ній публіці дають змогу до 
ріжних комбінацій. Таким 
шляхом далеко ми не за-
йдемо. Очікую вашої відпо-
віді». Негативно-поблажли-
во відреагували на появу но-
вої організації та діяльність 
її очільника й інші екзиль-
ні видання. Так, друкований 
орган уряду ЗУНР «Україн-
ський Прапор» у статті про 
ОУН охрестив ініціаторів 
її створення «жмінкою мо-
лодих, шукаючих життє-

вого примінення людей, пе-
реважно петлюрівців, що 
під проводом отамана Ко-
новальця на Конгресі у Від-
ні і собі склеїла щось у фор-
мі диктатури, і стоячи 
зрештою ідейно недалеко 
від уенерівців варшавського 
толку, утворила свою фі-
лію за кордоном під кличем 
«чистого націоналізму». 
Брак єдності, часто неза-
маскована ворожнеча поміж 
діячів українського націо-
нально-визвольного руху на 
еміграції негативно вплива-
ли на ефективність їхніх дій.

Значну увагу Євген Коно-
валець приділяв теоретич-
ній роботі, адже вважав за 
необхідне розвивати ідео-
логію українського націона-
лізму. Він публікував влас-
ні статті, зокрема у друко-
ваних органах ОУН «Роз-
будова нації», «Сурма», 

«Український націоналіст». 
На шпальтах останньої час-
то публікували актуаль-
ні статті про життя україн-
ців у радянській державі, 
зокрема про масові арешти, 
ув’язнення та розстріли, го-
лод на українських землях 
тощо. Є. Коновалець вважав 
за необхідне винесення на 
порядок денний міжнарод-
ної спільноти засудження 
злочинів радянської влади 
проти українців, вживаючи  
заходів для розгляду укра-
їнського питання на форумі 
Ліги Націй.

Помста Москви
Діяльність очільника 

ОУН привернула увагу Мо-
скви, яка небезпідставно 
вбачала в постаті Є. Коно-
вальця нового українського 
лідера. Узгоджений особис-
то Й. Сталіним план ліквіда-
ції Є. Коновальця було реа-
лізовано 23 травня 1938 ро-
ку в Роттердамі. Законспіро-
ваний більшовицький агент 
Павло Судоплатов під час 
зустрічі передав Є. Коно-
вальцю нібито від побрати-
мів коробку цукерок з укра-
їнським орнаментом, в яку 
було вмонтовано хімічну 
бомбу. Потужний вибух, що 
стався на вулиці Колсінгель 
біля кінотеатру «Люм’єр», 

обірвав життя провідника 
ОУН. Останній притулок він 
знайшов на цвинтарі «Крос-
вейк». Його вбивцю так і не 
було названо під час офіцій-
ного розслідування. 

Смерть Є. Коновальця ста-
ла непоправною втратою для 
всього свідомого українства, 
завдала відчутного удару 
по національно-визвольно-
му руху загалом і по ОУН 
зокрема. Ось як пише про 
це у щоденнику Софія Русо-
ва: «Убито ГПУ Коновальця 
— який жах, по усій Євро-
пі панують своїми адськи-
ми машинами, убили вож-
дя націоналістів, ким його  
замінити. Велика Украї-
на сама розпочала свою бо-
ротьбу за його порадами, 
хто продовжує». Невдовзі, 
під час ІІ Великого Конгресу 
ОУН в серпні 1939 року в ор-
ганізації окреслилися суттє-
ві суперечності, що зрештою 
призвели до розколу у ста-
ні борців за українську дер-
жавність. 

У Центральному держав-
ному архіві громадських 
об’єднань України зберіга-
ються унікальні документи 
про Євгена Коновальця та 
очолювану ним організацію. 
Нижче подаємо витяги з 
окремих із них (мова, автор-
ська стилістика, орфографія 
та пунктуація збережені).

Із звернення голови Проводу ОУН полковника Є. Коновальця до провідників країв та 
теренів, секретарів округ та держав, управ відділів ОУН. Не пізніше 22 січня 1930 р.

Націоналісти! Провід Українських Націоналістів установляє день 22 січня «світом української 
соборності», повинним для Організації Українських Націоналістів.

Пам’ятний день 22 січня 1919 року входить у національну свідомість українських націоналіс-
тів не лиш як спомин світлої хвилі минулого та поклін дорогій цінності традиції, 22 січня — це 
верховне гасло цілої програми українського націоналізму.

За нами історичний акт злуки двох українських держав в єдину державну організацію. За на-
ми політична боротьба провідників національного визволення, що розбіжними своїми плянами 
перші перехрестили акт злуки. Ідея всеукраїнського єднання не перемогла політики сепаратиз-
мів та духа територіального патріотизму в широких колах обох частин українського громадян-
ства. За нами розгром обох українських армій, які, не маючи в основі своєї діяльности єднос-
ті політичного проводу, не могли втриматися перед переважаючою навалою ворогів і, хоч побі-
джені на полях бою, увійшли в історію повними моральними побідниками, полишаючи для на-
щадків велику традицію збройного соборного чину.

Націоналісти! День 22 січня 1930 року буде першим святом, яке відсвяткує врочисто ціла Ор-
ганізація Українських Націоналістів на місцях та своєю організованістю дасть українському гро-
мадянству доказ, що вона не тільки кидає гасла, але працює спільними зусиллями для повно-
го і достойного їх виконання […]. 

Із листа Є. Коновальця М. Сціборському про ставлення українських націоналістів до 
різних політичних груп української еміграції. 22 серпня 1930 р.

[…] Доки Україна, з одного боку, буде мати як сусідів москалів, а з другого боку, як сусідів 
поляків, так довго в українській політиці будуть виступати групи будьто репрезентуючи нашого 
помирення з поляками, будьто з москалями. І коли ці групи будуть мати за собою певну часть 
нації і не ради «миски сочевиці», а тільки з чистими намірами для виведення української нації з 
цього важкого положення, в якому вона опинилася, будуть заступати одну чи другу концепцію, 
то це ні в якому разі не буде ще зрада, а тільки реальна політика. 

Ми мусимо боротися з одною і другою концепцією, будучи у своїй глибині душі переконаним, 
що вони є шкідливі. І мусимо для того теж поборювати ці групи, які репрезентують ті концепції, 
рівночасно одначе мусимо бути свідомими, що успіх в поборюванні чи то москвофільської, чи 
польонофільської концепції в лоні української нації будемо тільки тоді мати, коли не з піною на 
устах і з ножем в руці будемо кидатися на українських представників тих концепцій, але коли ми 
будемо своєю акцією змагати знищити основи, на яких базуються ці концепції […]. 

[…] Пропаганда — це вже річ тактики і відповідно до сили нашої організації, це умовини, в 
яких знаходиться сьогодні українська нація, можна цю пропаганду відповідно подефінувати. 
Взагалі ми як націоналісти і революціонери мусимо в нашій тактиці виявити якнайбільшу дозу 
еластичності, а не ставати догматистами чи засліпленими загорівцями.

Євген Коновалець активно просував ідею створення 
окремої західноукраїнської військової структури

Витяг зі стенограми наради членів Проводу Українських 
Націоналістів від 9 жовтня 1929 року
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

ДОСЬЄ «УК»
Наталія-Марія ФАРИНА. Народилася 1961 року в селі Добросин Жовків-

ського району на Львівщині. Закінчила Львівську державну консерваторію 
імені Миколи Лисенка (клас вокалу). Понад три десятиліття працювала со-
лісткою-вокалісткою Рівненської обласної філармонії. 

Народна артистка України, професор інституту мистецтв Рівненського 
державного гуманітарного університету. Авторка ідеї й натхненниця все-
українського, а згодом — міжнародного конкурсу вокального мистецтва 
«Бурштинові солоспіви». 
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Народна артистка України Наталія-Марія Фарина: 

«Пісня — мій життєвий мотиватор,  
моя молитва, мій смуток і моя радість»
Народну артистку України спі-

вачку Наталію-Марію Фари-
ну, яка багато років живе й пра-
цює в Рівному, знаю давно. А вона 
не змінюється: так само щиро усмі-
хається під час зустрічі й неодмін-
но запрошує на концерт.

Цього разу наша зустріч була 
особливою: незабаром 35 років, як 
вона дарує свій солов’їний спів лю-
дям. Її творчий вечір, до якого ак-
тивно готується, так і називати-
меться: «Два імені — одна любов».

УК А чому у вас два імені? Гадаю, 
це цікаво не лише мені.
— Коли я народилася, за порадою 
хрещеної, яка була актрисою, ма-
ма вирішила назвати мене Натал-
кою. Мовляв, буде в нас Натал-
ка Полтавка — майбутня актриса. 
До речі, дід по маминій лінії співав 
у церковному хорі. А тато сказав: 
ні, маємо нести людям духовність 
(у нього вся сім’я була віруючою), 
тож донька буде Марією. І записав 
так у метрику. 

У нас на Львівщині подвійні імена 
— явище поширене, тож це нікого 
не дивувало. Кажуть, батьки змал-
ку відчувають, як складеться до-
ля їхньої дитини. Мабуть, так і є. На 
жаль, ні мами, ні тата вже немає на 
цьому світі. Але, гадаю, на небесах 
вони тішаться, що мені вдалося по-
єднати обидва шляхи: артистичний 
і духовний. Через пісню несу людям 
насамперед духовність, ретельно 
підбираючи репертуар.

УК Ваші пісні щирі, пронизують до 
глибини душі, до сліз. Люди пла-
чуть на концертах: то бринять за-
повітні струни їхніх душ, які вда-
лося зачепити вам, непересічній 
майстрині нелегкої справи.
— А мені так хочеться й собі зрони-
ти сльозу разом з ними! Не вірите? 
Що старшими стаємо, то більше 
ностальгуємо за юністю, пережи-
тими миттєвостями. Але я не маю 
на це права, тож тримаюся стійко. 
У мене інша місія на сцені.

УК Місія робити світ кращим з до-
помогою голосу нелегка. Але це 
шлях обраних — тих, хто достой-
но пройде з нею.
— До цієї місії наполегливо і впер-
то прямувала з дитинства, ніде й 
ніколи не розлучаючись із піснею. 
А коли проходила прослуховуван-
ня перед поважним журі для учас-
ті в міжнародному конкурсі іме-
ні Глінки (було це в залі камерної 
та органної музики Рівненської об-
ласної філармонії 1989 року), ме-
не слухала… сама Бела Руденко. 
Для мене, вчорашньої випускни-
ці Львівської консерваторії, це бу-
ла неймовірна творча удача — зу-
стрітися з людиною, чий голос я 
слухала вдень і вночі. Ще в шко-
лі збирала скляні пляшки, здава-
ла їх у магазин і на виручене купу-
вала пластинки з Белою Руденко. 
І раптом сама прима підходить до 
мене, по-материнськи кладе руку 
на голову й каже: «Дитино, в тебе 
все попереду. Бажаю тобі великих 
сцен і світлих виступів». І нена-
че запрограмувала мене на ось цю 
життєву місію. 

Хоч на конкурсі я тоді не пере-
могла, саме ця зала стала для мене 
символічною і врешті-решт рідною: 
звідси мене, по суті, благословили у 
професію. До речі, вона чи не най-
акустичніша в Україні. Тепер кажу 
про це з власного досвіду.

УК На фестивалях, конкурсах, 
концертах, творчих звітах Рів-
ненщини Наталія-Марія Фари-

на вела першу скрипку. Неда-
ремно ж вас назвали поліським 
соловейком. Складно все це?
— Ще й як! Виснажливо фізично. 
За логікою, артист має бути за-
доволений морально.  Бо робота, 
ні, важка праця соліста-вокаліс-
та обласної філармонії, на жаль, 
завжди була і є низькооплачува-
ною.

УК Це щоб усе відповідало тезі, що 
митець має бути голодним?
— Голодним хіба що в сенсі постій-
ного самовдосконалення. Саме з 
цього змісту народився цей вираз. 
А в прямому значенні вокаліста 
треба дуже добре годувати. Відомо, 
що Соломії Крушельницькій сім’я 
віддавала все м’ясо, на яке тільки 
могла спромогтися, щоб вона мала 
силу співати. Самі ж перебивалися 
хлібом і водою. 

Питання про оплату праці й від-
повідно можливості для самореалі-

зації професійних митців давнє. Ка-
жу не лише про вокалістів. Потер-
пають, ледь виживаючи, творчі на-
тури — скульптори, художники, 
журналісти. Українська земля ще-
дра на таланти. Натомість у нас про-
фесійність дедалі частіше підміня-
ють аматорством, відтісняючи на 
задвірки тих, хто має непереверше-
ний потенціал. Хочу, щоб в Україні 
достойно цінували професійне мис-
тецтво — вокальне, інструменталь-
не, театральне. Урешті-решт, про-
фесійних журналістів, голос яких 
губиться за суцільною комерціалі-
зацією видань і відповідною редак-
ційною політикою.

УК Бела Руденко недарма гово-
рила про великі сцени, які на вас 
чекають. Знаю, що ви не просто 
виступали, а підкорювали сво-
їм неперевершеним, як і в неї, со-
прано чимало сцен і концертних 
майданчиків у всьому світі.

— З піснями побувала в багатьох 
країнах. Уперше — за горбачов-
ської відлиги в Аргентині гастро-
лювали цілий місяць. У Франції 
(Парижі, Ліоні) була кілька разів, 
у Німеччині — теж неодноразово, 
де публіка, до речі, дуже любить 
солов’їні наспіви. У Словаччині, 
колишній Югославії, Греції,  Бол-
гарії (зокрема в місті Відін, побра-
тимі Рівного), Польщі. І хоч би де 
була — за кордоном чи в Украї-
ні — доля дарувала мені зустрічі 
з цікавими непересічними людь-
ми. Щиро вдячна цій інколи прим-
хливій пані за таку прихильність 
до моєї скромної персони. До речі, 
знайома із двома президентами: 
нашим земляком Леонідом Крав-
чуком і його наступником Леоні-
дом Кучмою. А п’ятий Президент 
Петро Порошенко поєднав своє 
новорічно-різдвяне привітан-
ня Україні 2017 року з колядкою 
в моєму акапельному виконан-
ні: «Янголи в небі пісню співають, 
що Христос родився, всіх возві-
щають».

УК Ви, бачу, ніколи не розлучає-
теся з піснею?
— Ніколи. Наспівую навіть тоді, 
коли заходжу до свого під’їзду. 
Пісня — мій життєвий мотива-
тор, моя молитва, мій смуток і моя 
радість. Сусіди мені навіть сходо-
ву клітку мити не дозволяють: ка-
жуть, самі впораються, в артист-
ки мають бути білі руки, бо вона в 
них одна така. Уявляєте?     

УК Напередодні пандемії ми із за-
доволенням слухали ваш спіль-
ний концерт із головним лікарем 
санаторію «Червона калина» Ми-
колою Сивим. Вдячна  публіка й 
досі не приховує захоплення.
— Співпрацюємо із Миколою Си-
вим та його дітищем — цим чу-
довим санаторієм не перший рік. 
Він напрочуд творча людина, то-
му й зумів створити в «Червоній 
калині» не лише чудові умови, а 
й неповторну мистецьку ауру. Він 
її підтримує, я б навіть сказала, 
ревно плекає. Іде до людей з до-
бром і піснею: його концерти пе-
ред відпочивальниками вже ста-
ли традицією. Чи багато такого в 
Україні? А творити в цій аурі про-
сто неймовірно! Тут народилася 
не одна пісня, тут ми разом із Ми-
колою Юрійовичем записуємо ві-
деокліпи, щоб залишити для лю-
дей якнайбільше добра й України.

УК Кожен ваш вихід на сцену — 
неповторна імпровізація, пере-
втілення, образ жінки-співачки, 
жінки-матері, жінки-берегині 
життя на землі. Серед пісень є 
улюблені?
— Пісні — як діти, їх не можеш 
любити більше чи менше. Але 
мені найбільше до душі класич-
ний український репертуар: піс-
ні про маму та романси. Пригаду-
єте цикл творчих вечорів «Його 
величність романс»? Ми разом з 
Миколою Сивим виконуємо пісню 
на вірші Андрія Демиденка «Ма-
терин поріг», люди плачуть: 

Чого ти, мамо, стала сива?
Не від років, моя дитино,
Старіє мати від розлук…  

На цю пісню ми зняли кліп на 
прикладі захисника України, який 
пройшов АТО. 

Романси «Не забудь», «Дніпров-
ський вальс» — це, так би мови-
ти, з моїх сценічних довгожителів. 
Люблю вечори на основі творчос-

ті Тараса Шевченка: від бароко-
вої музики до романтизму. Прига-
дуєте вечір «Володар мудрих про-
роцтв», де ми працюємо разом із 
камерним оркестром філармонії 
(концертмейстер Ірина Козачук), 
що народився до 200-річчя Шев-
ченка? Коли немає натхнення, роз-
гортаю «Кобзар»,  воно приходить 
саме собою.

УК Нині ви професор інституту 
мистецтв Рівненського держав-
ного гуманітарного університе-
ту, викладаєте вокал, ставите на 
крило молодих виконавців.
— Завжди відчувала потребу по-
ділитися тим, що знаю і вмію, з ін-
шими. Спочатку мала певні годи-
ни викладання, а згодом цілком 
перейшла на викладацьку робо-
ту. Вона дарує нові крила й ве-
личезне задоволення. Серед мо-
їх учнів — солісти філармоній, 
оперних театрів, естрадні співаки, 
педагоги з вокалу — одне слово, 
ті, хто несуть людям живий спів. 
І залишаються в професії, попри 
цей нелегкий шматок хліба. Ось 
у нашій Рівненській філармонії 
успішно працюють солістки-во-
калістки  учасниця «Голосу краї-
ни» Анастасія Янцур та Світлана 
Жуковська, в Івано-Франківській 
— Юрій Яремчук, в Мюнхенській 
опері в Німеччині — Анастасія 
Перетягіна. До речі, цього року 
вона член журі четвертого Між-
народного конкурсу «Бурштинові 
солоспіви».

УК Розкажіть про конкурс де-
тальніше. Це, якщо не помиляю-
ся, ще одне ваше дітище?
— Так. 2017-го я подала на гро-
мадський бюджет Рівного свій 
проєкт «Рівне — місто унікаль-
них подій». Оскільки він здобув 
підтримку, я змогла 2018-го вті-
лити в життя свою ідею — зібра-
ти в нашій найакустичнішій залі 
філармонії талановитих вико-
навців з різних куточків Украї-
ни. Головою журі тоді була моя 
викладачка професор Львів-
ської музичної академії Мирос-
лава Логойда. І то був добрий 
початок.  На жаль, нині пані Ми-
рослави вже немає з нами. Але 
є конкурс, який виріс до міжна-
родного рівня. Попри пандемію, 
ми не зупинили його — працю-
вали онлайн. Цього року в журі 
були представники Німеччини, 
Польщі, Норвегії. 13 червня пе-
реможці четвертого міжнарод-
ного конкурсу вокального мис-
тецтва «Бурштинові солоспіви» 
в номінації «Академічний вокал» 
теж виступлять у залі камерної 
та органної музики Рівненської 
обласної філармонії. Привідкри-
ваючи завісу, скажу: це будуть 
представники Києва, Миколає-
ва, Одеси, Дніпра, Івано-Фран-
ківська. Отож запрошую на гала-
концерт. І дуже хочу, щоб гостям 
сподобалося наше комфортне  
зелене європейське Рівне, яке 
не втомлююся популяризувати, 
адже приросла до нього душею.   

УК  Чудовий подарунок з нагоди 
35-річчя вашого творчого шляху. 
Бажаю вам нових знахідок, зна-
йомств, а ще талановитих і пра-
цьовитих учнів. Адже творчість 
— то не лише талант, а й постій-
на наполеглива праця, чи не так?
— Так, це талант, стократ помно-
жений на працю. 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
 «Урядовий кур’єр»

Народна артистка України Наталія-Марія Фарина підкорила не одну 
велику сцену
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ДО УВАГИ КРЕДИТОРІВ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ ПО СПРАВІ 
№917/1177/15

Ліквідатор ТОВ «Луксор УТР» повідомляє про виплату коштів першої 
черги кредиторам по справі №911/1177/15, в тому числі колишнім пра-
цівникам ТОВ «Амарант» (у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності), що затверджені ухвалою господарського суду Полтавської об-
ласті від 13.10.2020 року по справі №917/1177/15. Для перерахуван-
ня коштів кредиторам необхідно письмово подати інформацію про ак-
туальні поточні рахунки за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Миру, 9,  
кв. 96, Голейній Л. Ю. 

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини 
05.02.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нота-

ріального округу Козярська Ю. В. була заведена спадкова справа піс-
ля смерті Приймака Віктора Григоровича, 01.10.1947 р.н., який помер 
18.01.2021 р., місце народження: Фінляндія. Для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі які були за-
реєстровані з померлим на день його смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Київського місь-
кого нотаріального округу Козярської Ю. В. за адресою: Україна, м. Ки-
їв, вул. Липська, буд. 9-а, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Втрачені документи: на квартиру 102 по просп. Голосіївський (40-річ-
чя Жовтня) буд. 74-а в м. Києві, на ім’я Кузьмик В. Л., Кузьмик Л. П.

Свідоцтво на спадщину, видане 11.07.2008 р. за реєстром № 3-1618
Свідоцтво на спадщину від 28.10.2006 р. за реєстром  № 7-3013
Свідоцтво на спадщину від 09.11.2006 р. за реєстром № 7-3102
Договір дарування частини квартири від 9. 12. 2006 за реєстром  

№ 7-3554, посвідчені Другою державною нотаріальною конторою,  
вважати недійсними.

Свідоцтво про право власності на житло за адресою просп. Голосі-
ївський, буд. 74-а, кв. 102 (40-річчя Жовтня)  від 09.06.1997 р. на ім’я 
Кузьмик В. Л., Кузьмик Л. П. вважати недійсним. 

ДО УВАГИ КРЕДИТОРІВ ПО СПРАВІ №917/1177/15

Ліквідатор ТОВ «Луксор УТР» повідомляє про проведення зборів кредиторів по справі №911/1177/15. За-

сідання відбудеться 22.06.2021 року за місцезнаходженням банкрута: вул. Лучанська, буд. 1-б, село Юсківці, 

Лохвицький район, Полтавська область, 37222. Додаткова інформація за телефоном 0677211832.

Приватний нотаріус Горова Я. О. Гуляйпільського районного нотаріального округу Запорізької області  
(м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2, Гуляйпільського району Запорізької області) запрошує Ма-
зуренка Олександра Петровича, 1975 р.н, прибути до нотаріуса в строк до 12.07.2021 року для прийняття 
спадщини на майно померлого Мазуренка Петра Філімоновича. У випадку неявки в указаний строк, свідо-
цтво про право на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчасно прийняли спадщину.

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про обмеження обігу пластикових пакетів  
на території України

Цей Закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластико-
вих пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишньо-
го природного середовища та благоустрою територій.

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) біорозкладний пластиковий пакет — пластиковий пакет, що розкладається за 

участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідає встанов-
леним національними або гармонізованими європейськими стандартами нормам 
щодо утилізації способом компостування або біорозкладання;

2) маркування — інформація про пластиковий пакет, а також слова, описи, зна-
ки, зображення чи символи, що мають інформаційний зміст та розміщені на тако-
му пакеті;

3) надтонкі пластикові пакети — пластикові пакети із стінками товщиною мен-
ше 15 мікрометрів;

4) об’єкт громадського харчування — місце провадження діяльності суб’єкта гос-
подарювання у сфері громадського харчування, який здійснює виробничо-торго-
вельну діяльність (виробництво та/або доготовку, доставку, продаж та організацію 
споживання продукції власного виробництва і закуповуваних товарів), незалежно від 
форми власності, розташування, розміру, обсягу або способу ведення діяльності;

5) об’єкт надання послуг — місце провадження діяльності суб’єкта господарю-
вання у сфері надання послуг, в якому може здійснюватися розповсюдження плас-
тикових пакетів;

6) об’єкт роздрібної торгівлі — місце провадження діяльності суб’єкта господа-
рювання, який здійснює продаж товарів кінцевим споживачам, незалежно від форми 
власності, розташування, розміру, обсягу або способу такої торгівлі;

7) оксорозкладні домішки — добавки, що додаються до складу матеріалів, з яких 
виготовляються пластикові матеріали, для прискорення їх розкладання на окремі 
дрібні фрагменти (мікропластик) під дією кисню та ультрафіолетового випроміню-
вання;

8) оксорозкладні пластикові пакети — пластикові пакети, матеріал для виготов-
лення яких складається з поліетилену та оксорозкладних домішок;

9) пластик — штучно створений матеріал на основі синтетичних або природних 
високомолекулярних сполук (полімерів);

10) пластиковий пакет — виготовлена з пластику тара у формі рукава, з дном та 
відкритою горловиною, з ручками або без ручок, призначена для пакування та/або 
транспортування товарів і продукції кінцевими споживачами;

11) розповсюдження пластикових пакетів — платне або безоплатне надання плас-
тикових пакетів споживачам в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування 
та надання послуг, в яких може здійснюватися розповсюдження пластикових пакетів;

12) тонкі пластикові пакети — пластикові пакети із стінками товщиною від 15 до 
50 мікрометрів.

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Цивільно-
му кодексі України, Податковому кодексі України, законах України «Про захист прав 
споживачів», «Про відходи» та інших законах.

Стаття 2. Заборона розповсюдження пластикових пакетів
1. Забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського 

харчування та надання послуг:
1) надтонких пластикових пакетів;
2) тонких пластикових пакетів;
3) оксорозкладних пластикових пакетів.
2. Встановлена частиною першою цієї статті заборона не поширюється на біороз-

кладні пластикові пакети.
3. Встановлена пунктом 1 частини першої цієї статті заборона не поширюється на 

надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), гли-
биною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліме-
трів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування сві-
жої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в 
об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

4. Пластикові пакети, що не відповідають встановленим цим Законом вимогам, 
підлягають вилученню з обігу в порядку, встановленому Законом України «Про вилу-
чення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякіс-
ної та небезпечної продукції».

Стаття 3. Заборона безоплатного розповсюдження пластикових пакетів
1. Розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі.
2. Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ці-

ни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Вимоги цієї статті не поширюються на:
1) біорозкладні пластикові пакети;
2) надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), 

глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мі-
ліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортуван-
ня свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджу-
ються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Стаття 4. Вимоги до біорозкладних пластикових пакетів, їх маркування
1. Здатність пластикових пакетів до біорозкладання визначається відповідно до 

гармонізованих європейських стандартів.
2. На пластикові пакети, що відповідають вимогам, встановленим частиною пер-

шою цієї статті, наноситься відповідне маркування. Таке маркування має бути нане-
сене на кожен пластиковий пакет.

Порядок маркування пластикових пакетів затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

3. Забороняється нанесення на пластиковий пакет слів «біо», «біопакет», «біороз-
кладний», якщо такий пакет не відповідає вимогам частини першої цієї статті.

Стаття 5.  Контроль за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження плас-
тикових пакетів

1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження 
пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та на-
дання послуг здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про за-
хист прав споживачів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6.  Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері розповсю-
дження пластикових пакетів

1. Суб’єкти господарювання, винні у порушенні законодавства щодо обмеження 
обігу пластикових пакетів на території України, несуть відповідальність згідно із за-
коном.

2. За порушення норм цього Закону центральний орган виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодав-
ства про захист прав споживачів, застосовує до суб’єктів господарювання такі адмі-
ністративно-господарські штрафи (далі — штрафи):

за порушення вимог частини першої статті 2 цього Закону — у розмірі від п’ятисот 
до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протя-
гом трьох років вчинення такого самого порушення — у розмірі від однієї тисячі до 
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів — у розмірі від ста до двох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох 
років вчинення такого самого порушення — у розмірі від двохсот до п’ятисот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Штрафи накладаються керівником, заступниками керівника центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю 
за додержанням законодавства про захист прав споживачів, а також іншими уповно-
важеними керівником посадовими особами цього органу після розгляду документів, 
що підтверджують факт правопорушення.

4. Підставою для розгляду справи про правопорушення, визначені частиною дру-
гою цієї статті, є акт перевірки та інші матеріали, пов’язані з цією перевіркою. Акти 
перевірки складаються окремо на кожне виявлене правопорушення.

5. Акт перевірки складається у двох примірниках, що підписуються посадовою 
особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав спо-
живачів, та керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

У разі відмови керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним осо-
би від підписання акта перевірки посадова особа центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержан-
ням законодавства про захист прав споживачів, вносить до такого акта відповідний 
запис.

Один примірник акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або 
уповноваженій ним особі, а другий зберігається в центральному органі виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержан-
ням законодавства про захист прав споживачів, або його територіальному органі.

Акт перевірки разом з поясненнями керівника суб’єкта господарювання або упо-
вноваженої ним особи та документами, що підтверджують факт правопорушення, не 
пізніше наступного робочого дня з дня його складання передається посадовій осо-
бі, визначеній частиною третьою цієї статті, для прийняття рішення про накладен-
ня штрафу.

6. Справа про правопорушення розглядається посадовою особою, уповноваже-
ною керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 
споживачів, у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання акта перевірки.

За результатом розгляду справи про правопорушення виноситься постанова.
7. Штраф сплачується відповідним суб’єктом господарювання протягом 15 днів з 

дня отримання копії постанови.
Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штра-

фу у повному обсязі, надсилається центральному органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства 
про захист прав споживачів, або його територіальному органу, який виніс постанову.

8. У разі якщо штраф не сплачено у строк, встановлений частиною сьомою цієї 
статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється в по-
рядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

9. Постанова у справі про правопорушення може бути оскаржена в судовому по-
рядку.

Стаття 7. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 

та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім частини 
першої статті 2 та абзацу другого частини другої статті 6, які вводяться в дію через 
дев’ять місяців з дня опублікування цього Закону.

2. Частина третя статті 2 цього Закону діє до 1 січня 2023 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 

Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації по-

ложень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

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

м. Київ
1 червня 2021 року
№ 1489-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 червня 2021 р. № 598 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для підвищення кваліфікації фахівців  
із соціальної роботи та інших працівників 

системи соціального захисту
 Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Мі-

ністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників сис-
теми соціального захисту, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 постановою Кабінету Міністрів України  
 від 9 червня 2021 р. № 598

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи 

та інших працівників системи соціального захисту
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті за програмою 2501060 «Підвищення кваліфікації фахівців із соціаль-

ної роботи та інших працівників системи соціального захисту» (далі — бюджетні ко-
шти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за виконання 
бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської 

міської держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального захисту населення);
обласні, Київський міський центри соціальних служб (далі — регіональні центри).
3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю послуг із проведення коротко-

строкових семінарів для фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи 
соціального захисту, які забезпечують виявлення осіб/сімей з дітьми, що належать 
до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, 
організацію надання їм соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу (да-
лі — фахівці із соціальної роботи), з метою підвищення їх кваліфікації (поглиблення 
знань, формування та розвиток відповідних професійних навичок).

Послуги з проведення короткострокових семінарів за рахунок бюджетних коштів 
закуповуються в закладах вищої, професійної (професійно-технічної), післядиплом-
ної освіти, наукових установах державної та комунальної форми власності, які про-
йшли конкурсний відбір в установленому законодавством порядку.

За результатами навчання фахівцям із соціальної роботи видаються посвідчення 
(сертифікати) встановленого зразка.

4. Бюджетні кошти розподіляються Мінсоцполітики рівномірно між регіональни-
ми органами соціального захисту населення.

Мінсоцполітики перераховує регіональним органам соціального захисту населен-
ня бюджетні кошти для закупівлі послуг з проведення короткострокових семінарів 
для фахівців із соціальної роботи.

5. Регіональні органи соціального захисту населення протягом двох робочих днів 
перераховують бюджетні кошти на рахунки регіональних центрів, відкриті в територі-
альних органах Казначейства, для проведення відповідних видатків.

6. Закупівля послуг із проведення короткострокових семінарів для фахівців із со-
ціальної роботи за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому зако-
ном порядку.

Попередня оплата таких послуг проводиться з урахуванням положень бюджет-
ного законодавства.

7. Оплата послуг із проведення короткострокових семінарів для фахівців із соці-
альної роботи проводиться регіональними центрами на підставі актів наданих послуг 
в установленому законодавством порядку.

8. Регіональні центри не пізніше ніж через 10 робочих днів після проведення ко-
роткострокових семінарів для фахівців із соціальної роботи подають відповідним ре-
гіональним органам соціального захисту населення інформацію про проведені ко-
роткострокові семінари для фахівців із соціальної роботи за формою згідно з додат-
ком до цього Порядку.

Регіональні органи соціального захисту населення впродовж п’яти робочих днів 
узагальнюють отриману від регіональних центрів інформацію про проведені корот-
кострокові семінари для фахівців із соціальної роботи та подають її Мінсоцполітики.

9. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних 
зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних 
коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюється в установленому законодавством порядку.

Додаток  
до Порядку 

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведені короткострокові семінари  

для фахівців із соціальної роботи  
станом на ____ __________ 20 __ р.

Регіон

Загальна 
кількість 
проведе-
них ко-
ротко- 
строко-

вих семі-
нарів

Загаль-
на вартість 
проведе-

них корот-
костроко-
вих семі-

нарів,  
гривень

Кіль-
кість 

учасни-
ків

Із них

Питання, 
які роз-

глядали-
ся на се-
мінарах

Нормативно-
правові акти, 
що регулю-
ють питання, 
які розгляда-
лися на семі-

нарах

фахів-
ців із со-
ціальної 
роботи

інших 
праців-
ників 

системи 
соціаль-
ного за-

хисту

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

СПРАВА «БЕРЕЗЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE BEREZENKO v. UKRAINE)

(заява № 29105/20)

Стислий виклад рішення від 15 квітня 2021 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінального про-
вадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту. 

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінального провадження у 
цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявни-
ка не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргою. Поси-
лаючись, зокрема, на рішення у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine, зая-
ва № 66561/01, від 30 березня 2004 року), Європейський суд констатував порушення 
пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Кон-

венції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінального провадження;
3. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, 

зазначену у таблиці в додатку, яка має бути конвертована в національну валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального 

досудового розслідування

Ухвалою Приморського районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області від 09.06.2021 нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22021050000000113 від 28.04.2021 стосовно 
Желновача Сергія Вікторовича, 30.10.1979 р.н., гро-
мадянина України, останнє відоме місце реєстрації та 
проживання: Донецька область, м. Шахтарськ, мкрн. 
Журавлівка, буд. 1, кв. 2, підозрюваного у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Желновача С. В. 

при здійсненні спеціального досудового 
розслідування

Підозрюваний Желновач Сергій Вікторович, 
30.10.1979 р.н.,  громадянин України, останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: Донецька область, 
м. Шахтарськ, мкрн. Журавлівка, буд. 1, кв. 2, у від-
повідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 16.06.2021 у період часу з 09:00 
до 14:00 до службового кабінету № 10 слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) Головного управління Служби безпеки 
України в Донецькій та Луганській областях, до стар-
шого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Го-
ловного управління Служби безпеки України в Доне-
цькій та Луганській областях майора юстиції Фесен-
ка Станіслава Сергійовича за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 
20, для повідомлення про завершення досудового 
розслідування, відкриття й ознайомлення з матері-
алами досудового розслідування, а також вручен-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22021050000000113, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 28.04.2021, в якому Ви 
є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України.

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

П’ята Харківська міська державна нотаріальна 

контора (відокремлений підрозділ) у зв’язку 

з відкриттям спадкової справи повідомляє 

про розшук можливих спадкоємців 

Таранець Катерини Сергіївни, 30 січня 1946 року 

народження, яка померла 30 листопада 2020 року. 

Зацікавлених осіб просимо у місячний строк 

від публікації звертатися до нотаріальної контори 

за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

04.06.2021 Національний банк України при-
йняв рішення про виключення з Державного ре-
єстру фінансових установ ТДВ «СК «ДОМІНАНТ»  
(ЄДРПОУ 35850814), ТДВ «СК «ЧЕСНО-СТРАХУВАН-
НЯ» (ЄДРПОУ 39989758), ТДВ «СК «АФІНА-АВТО» 
(ЄДРПОУ 39380534), ТДВ «СК «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 
41408223), ТДВ «СК «ЄСГ» (ЄДРПОУ 40344723), ТДВ 
«СК «МЕГА ПОЛІС» (ЄДРПОУ 42369128), ПРАТ «СК 
«ВЕЛС» (ЄДРПОУ 19022263) у зв’язку із відсутністю 
у них чинних ліцензій на право надання фінансових 
послуг.

Заведено спадкову справу №4/2020 

після смерті Сідорова Олександра Івановича, 

04.04.1947 року народження, який помер 14 червня 

2020 року, зацікавленим особам звертатися 

за адресою: 65069, місто Одеса, 

просп. Добровольського, буд. 92, кв. 109, 

приватний нотаріус Пепеляшкова А. О., 

телефон для зв’язку: (048) 716-23-57.

Приватний нотаріус Київського міського нотарі-
ального округу Ченцова Наталія Аркадіївна дово-
дить до відома усіх зацікавлених осіб, а саме можли-
вих спадкоємців, про відкриття спадкової справи піс-
ля смерті Радула Олега Костянтиновича, 23.09.1949 
р.н., останнім постійним місцем проживання яко-
го було: місто Донецьк, вулиця Вітчизняна, будинок 
29/1, який помер 10 січня 2018 року.

Прохання звертатися за номером телефону  
095 295 25 79 або за адресою: місто Київ, вулиця 
Григорія Сковороди, 7.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК  України, 
Крючкову Ігорю Ігоровичу, 31.01.1974 року наро-
дження, уродженцю м. Євпаторія, Автономної Рес-
публіки Крим, громадянину України, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, не-
обхідно з’явитися 17 червня 2021 року о 10 годині 
00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Се-
вастополі Шевчука Д. В. за адресою: м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 114, каб. №2  для участі у проведенні до-
питу в якості підозрюваного та інших слідчих та 
процесуальних 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 Івановичу, 09.04.1970 року наро-
дження, уродженцю м. Камінь-Каширський Волин-
ської області, громадянину України, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Павленка, 2, 
необхідно з’явитися 17 червня 2021 року об 11 го-
дині 00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим та  
м. Севастополі Шевчука Д. В. за адресою: м. Київ, 
вул. Антоновича, 114, каб. №2, для участі у прове-
денні допиту в якості підозрюваного та інших слідчих 
та процесуальних 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, Ко-
зирєву Олексію Вікторовичу, 23.03.1975 року наро-
дження, уродженцю м. Іжевськ, Російської Федера-
ції, громадянину Російської Федерації, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, не-
обхідно з’явитися 17 червня 2021 року о 12 годині 
00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Се-
вастополі Шевчука Д. В. за адресою: м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 114, каб. №2, для участі у проведенні до-
питу в якості підозрюваного та інших слідчих та 
процесуальних 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.

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судове засідання (проваджен-
ня №335/4987/17, 1-кп/335/98/2021) обвинувачено-
го Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972 
р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріж-
жя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запо-
ріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваче-
ного Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964 
р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання:  
м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 по 
кримінальному провадженню № 12015000000000262 
за обвинуваченням Кондратюка С. В., Остапенка В. О. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3  
ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, яке відбудеться 17 
червня 2021 року о 09-00 годині за адресою: м. За-
поріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачені вважаються на-
лежним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Пашков Ігор Валентинович, 24.02.1968 року на-
родження, громадянин України, який проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Електромеханічна, 57, у 
відповідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.06.2021, 
17.06.2021, 18.06.2021 до кабінету № 12 слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, до старшого слідчого в ОВС-криміналіста 
слідчого відділу Челах Юлії Олександрівни (номер 
телефону +380664189579), за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 
буд. 20, для повідомлення Вам про підозру у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, допиту Вас як пі-
дозрюваного та вручення процесуальних документів 
у кримінальному провадженні №22019050000000267 
від 13.12.2019, у процесуальному статусі підозрюва-
ного. 

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчо-
го, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК Украї-
ни, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК 
України

Повістка про виклик на судовий розгляд 
справи за відсутністю обвинуваченого 

у порядку спеціального судового 
провадження

Обвинувачений Черкашин Сергій Віталійович, 
11.04.1986 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Херсон, вул. Димитрова, 23, кв.97, 
відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України пові-
домляється про те, що 21.08.2019 року Херсонським 
міським судом Херсонської області по кримінально-
му провадженню № 22015230000000031 за обвину-
ваченням Черкашина Сергія Віталійовича за ст. 258-3 
ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснен-
ня розгляду справи за відсутністю обвинуваченого 
(in absentia) у порядку спеціального судового прова-
дження.

Також Черкашин С. В. повідомляється про те, 
що йому необхідно з’явитися 23.06.2021 року о 
16.45 год. у каб. 208 до Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального 
провадження №766/5462/18 за ст. 258-3 ч.1 КК Укра-
їни як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Корольчук Н. В.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Підозрюваний Мокрий Олег Георгійович, 26.05.1965 
року народження, громадянин України, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, мі-
крорайон № 3, буд. 7, кв. 48, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися з 09:00 
до 18:00 год. 16.06.2021 до кабінету № 13 слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого в ОВС слідчого відділу Сокола Володимира Ан-
дрійовича (номер телефону +380629525394), за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Де-
сантників, буд. 20, для повідомлення Вам про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття та ознайомлен-
ня із матеріалами досудового розслідування в порядку 
ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування в по-
рядку ст. 291 КПК України, у кримінальному провадженні 
№ 22020050000000181, внесеному до ЄРДР 16.10.2020, 
в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 
КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, 
окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України, на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

Приватне акціонерне товариство «Страхова ком-
панія «Капітал-Страхування» (ідентифікаційний код 
юридичної особи: 34807946) повідомляє: рішенням 
засідання наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія 
«Капітал-Страхування» від 01.06.2021 року прийня-
то рішення про звернення до Національного банку 
України із заявою про виключення ПрАТ «Страхова 
компанія «Капітал-Страхування» з Державного реє-
стру фінансових установ у зв’язку з припиненням дії 
ліцензій ПрАТ «Страхова компанія «Капітал-Страху-
вання» на ведення страхової діяльності.

Свідоцтво про право власності, 

видане за № 003672 від 17.06.2015 р. 

капітаном Херсонського морського порту на судно 

«Берилл» (згідно запису в Державному судновому 

реєстрі за №547 від 09.01.2009 р.), 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Відповідно до ст. 63 З-ну України «Про нотаріат» по-

відомляє про відкриті спадкові справи після смерті:  

18.01.2021 р. – Рубленко Зінаїди Григорівни, 25.10.1936 р.н.; 
20.05.2021 р. – Василенко Євдокії Антонівни, 14.10.1935 р.н.; 
03.01.2021 р. – Демідась Катерини Михайлівни, 27.06.1927 р.н.; 
03.02.2021 р. – Кузьміна Олександра Афанасійовича, 02.04.1936 р.н.; 
23.04.2021 р. – Кисельова Миколи Васильовича, 18.12.1948 р.н.; 
15.05.2021 р. – Слєпченка Олександра Станіславовича, 22.03.1959 р.н.; 
17.01.2021 р. – Генсіцького Михайла Михайловича, 02.01.1957 р.н.; 
17.12.2020 р. – Новгородського Василя Даниловича, 12.02.1957 р.н.; 
16.02.2021 р. – Бондар Валентини Юріївни, 29.12.1932 р.н.; 
16.01.2021 р. – Стрілєць Бориса Івановича, 24.03.1949 р.н.; 
16.02.2021 р. – Гнатюк Володимира Івановича, 18.11.1937 р.н.; 
13.12.2020 р. – Дем’ян Олени Сергіївни, 05.11.1948 р.н.; 
25.01.2021 р. – Любимий Валерія Михайловича, 29.03.1949 р.н., 
18.03.2021 р. – Тимофіїва Владислава Юрійовича, 26.08.1977 р.н.,

викликаються спадкоємці. Приватний нотаріус  

Київського міського нотаріального округу  

Трач Г. М. (м. Київ, вул. О. Мишуги, 3-В,  

оф. 15-а, 0503670221).

Повістка про виклик до суду
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває 

кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 року до 
ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія 
Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та відносно Радика Іва-
на Львовича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати  спе-
ціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Дья-
ченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  
обвинувальний акт призначено до судового розгляду  у да-
ному  кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного Вищий антикорупційний суд 
викликає в судове засідання  на: 09 год. 30 хв. 23 червня 
2021 року, 09 год. 00 хв. 09 липня 2021 року, 09 год. 00 хв. 12 
липня 2021 року, 09 год. 00 хв. 16 липня 2021 року обвинува-
ченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 ро-
ку народження, для розгляду вищезазначеного криміналь-
ного провадження (судове засідання відбудеться  в примі-
щенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження та на офіційному веб-сайті суду обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя: Мойсак С. М. 
Судді: Крикливий В. В., Хамзін Т. Р.

Втрачені документи 

на човни Казанка УХБ-5394, Казанка УХБ-9539 

на ім’я Скидана В. В., визнати недійсними. 

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Шам-
базову Артуру Ренатовичу, 22.05.1985 року народжен-
ня, уродженцю смт Октябрське, Автономної Республі-
ки Крим, громадянину України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Училищна, 38, необхідно 
з’явитися 17 червня 2021 року о 10 годині 00 хвилин 
до заступника начальника відділу прокуратури Авто-
номної Республіки Крим та міста Севастополя Копій-
ки К. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для учас-
ті у проведенні допиту в якості підозрюваного та інших 
слідчих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 42015010000000006 від 09.02.2015, яке роз-
слідується за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 438 КК 
України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Ти-
шеніну Андрію В’ячеславовичу, 21.05.1981 року наро-
дження, уродженцю м. Сімферополь, Автономної Рес-
публіки Крим, громадянину України, останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський, вул. Енерге-
тиків, 6/13, кв. 21, необхідно з’явитися 17 червня 2021 
року о 14 годині 00 хвилин до заступника начальни-
ка відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя Копійки К. В. за адресою: м. Київ, 
вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту в якості 
підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях 
у кримінальному провадженні № 42015010000000006 
від 09.02.2015, яке розслідується за ч. 2 ст. 127, ч. 2  
ст. 146, ч. 1 ст. 438 КК України.

Спадкоємців померлої 

Романової Катерини Іванівни просимо звернутися 

до Другої  Херсонської державної нотаріальної 

контори (м. Херсон, вул. Рішельєвська, 21).

Втрачені документи  

на човни Южанка НИК-0826, Южанка НИК-0827 

на ім’я Брацького М. М., визнати недійсними.

Оголошення  
про проведення конкурсу щодо будівництва 
житла для військовослужбовців та членів їх 
сімей на земельних ділянках, що належать 

до земель оборони

1. Організатор конкурсу: Міністерство оборони 
України, ЄДРПОУ 00034022.

2. Предмет конкурсу: відбір пропозиції щодо бу-
дівництва житла для військовослужбовців та чле-
нів їх сімей на земельних ділянках в м. Черні-
гів, кадастрові номери 7410100000:02:008:0154, 
7410100000:02:008:0158, 7410100000:02:013:0166.

3. Подання конкурсних пропозицій до 11:00 год. 
14.07.2021, розкриття: 14:30 год. цього ж дня за 
адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5а. Тел. 
для довідок (044) 271-39-10, (044) 271-39-20.

4. Детальна інформація стосовно проведення кон-
курсу та вимоги до конкурсної документації на веб-
сайті Міністерства обороно України: www.mil.gov.ua, 
Розділ «Державні закупівлі» — «Оголошення».
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

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

17..22

11..16
20..25

12..17
21..26

11..16
21..26

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +17 +22 Черкаська +11 +16 +20 +25
Житомирська +10 +15 +16 +21 Кіровоградська +11 +16 +20 +25
Чернігівська +11 +16 +19 +24 Полтавська +11 +16 +20 +25
Сумська +11 +16 +20 +25 Дніпропетровська +11 +16 +21 +26
Закарпатська +11 +16 +16 +21 Одеська +12 +17 +20 +25
Рівненська +10 +15 +16 +21 Миколаївська +11 +16 +20 +25
Львівська +10 +15 +15 +20 Херсонська +12 +17 +21 +26
Івано-Франківська +9 +14 +15 +20 Запорізька +12 +17 +21 +26
Волинська +10 +15 +16 +21 Харківська +11 +16 +21 +26
Хмельницька +10 +15 +16 +21 Донецька +11 +16 +21 +26
Чернівецька +11 +16 +15 +20 Луганська +11 +16 +22 +27
Тернопільська +10 +15 +15 +20 Крим +12 +17 +21 +26
Вінницька +10 +15 +16 +21 Київ +14 +16 +19 +21

Укргiдрометцентр

ООН оголосила 2021-й Міжнародним роком 
ліквідації дитячої праці

ПРАВА ДІТЕЙ. Нині кож-
на десята дитина у світі пра-
цює, що суперечить прагнен-
ням міжнародної спільноти по-
ступово викорінити це явище. 
Показники кількості дітей, які 
працюють, зросли вперше за 
останні 20 років, повідомила 
на пресконференції виконав-
чий директор ЮНІСЕФ Генріє-
та Форе. 2000-го кількість не-
повнолітніх працівників стано-
вила 242 мільйони. Але цю тен-
денцію вдалося поступово здо-
лати, й 2016-го ці показники 
скоротилися до 152 мільйонів. 
Проте 2020 року у світі зафіксу-

вали вже 160 мільйонів дітей, які 
працюють. 

Якщо цю тенденцію не зупи-
нити, то 2022-го ці цифри мо-
жуть становити понад 200 міль-
йонів. «Ми втрачаємо позиції в 
боротьбі з дитячою працею, і ми-
нулий рік не полегшив цю бо-
ротьбу», — сказала Генрієта Фо-
ре. За її словами, після другого 
року глобального локдауну, за-
криття шкіл, економічних труд-
нощів родини змушені робити 
дуже важкий вибір. 

Найбільше зростання дитячої 
праці спостерігалося в Африці 
переважно за рахунок збільшен-

ня кількості населення, загаль-
ної кризи та високого рівня бід-
ності. На південь від Сахари май-
же чверть дітей віком 5—17 ро-
ків працюють, на відміну від 2,3% 
у Європі та Північній Америці. 

«Якщо нинішній рівень соці-
ального захисту знизиться вна-
слідок заходів жорсткої еконо-
мії та інших чинників, кількість ді-
тей, які йдуть працювати, може 
зрости на 46 мільйонів до кінця 
наступного року», — повідомила 
спеціалістка ЮНІСЕФ зі статис-
тики Клаудія Каппа.

Хлопчиків частіше залуча-
ють до праці — 97 мільйонів зі 

160 мільйонів працівників. Про-
те цей гендерний розрив значно 
зменшується, коли йдеться про 
виконання важкої хатньої робо-
ти. За даними ЮНІСЕФ, остан-
німи роками відбулося зростан-
ня кількості дітей віком 5—17 
років, яких було залучено до 
небезпечних робіт, наприклад 
видобування корисних копа-
лин або роботи з важкою техні-
кою. Тим часом ООН визначила 
2021-й Міжнародним роком лік-
відації дитячої праці, закликаю-
чи до термінових дій для припи-
нення цієї ганебної практики до 
2025 року.

Груба лайка стає звичною для британців
МОВНА КУЛЬТУРА. Лю-

ди дедалі частіше використо-
вують лайку в повсякденному 
житті. Такого висновку дійшли 
експерти Британської ради з 
класифікації фільмів (BBFC). 
Ця організація дає вікові оцін-
ки фільмам і вважає, що майже 
третина жителів Великої Брита-
нії стала частіше використову-
вати лайливі слова, ніж це бу-
ло п’ять років тому. Досліджен-
ня, проведене BBFC, засвідчи-
ло, що батьки не хотіли б, аби 
вікові обмеження у фільмах та 
на DVD було послаблено, по-
при наявність у них нецензурної 
лайки. Бо батьки прагнуть за-

хищати дітей від непристойних 
слів якомога довше. 

У звіті про нецензурну лайку, 
який ґрунтується на опитуван-

ні тисячі людей, ідеться, що при-
близно шість із десяти сприйма-
ють дуже грубу лайку як части-
ну повсякденного життя. Трети-

на опитаних визнала, що поча-
ли більше матюкатися, ніж п’ять 
років тому, проте респонденти 
18—34 років лаялися частіше і 
не сприймали це як щось непри-
стойне. 

Серед людей похилого віку 
нецензурні вислови досі залиша-
ються табу: 75% осіб, старших 65 
років, заявили, що не викорис-
товують грубу лайку публічно. 
Батьки намагаються уникати не-
пристойних слів у присутності ді-
тей. Близько двох третин батьків 
визнали, що можуть матюкнути-
ся у колі друзів, але стримуються, 
якщо неподалік перебувають їхні 
неповнолітні діти. 

Коронавірус вплинув на пластик
ДОВКІЛЛЯ. 2020 року через 

пандемію COVID-19 річні обся-
ги виробництва пластику ско-
ротилися. Про це повідомила 
європейська асоціація вироб-
ників пластмас PlasticsEurope. 
Хоч глобальний показник ви-
робництва знизився лише на 
0,3%, у Європі він сягнув 5,1%. 

Згідно з інформацією асоці-
ації, торік у Європі було виро-
блено 55 мільйонів тонн пласт-
мас. Наприклад у Франції за-
гальне споживання нової, а не 

переробленої пластмаси 2020 
року впало на 7,5%, у Німеччи-
ні — на 6,5%. Найбільше падін-
ня у споживанні пластику спо-
стерігалося в європейському 
автомобільному секторі, який 
фактично зупинився внаслідок 
пандемії коронавірусу. 

«Із 367 мільйонів тонн пласт-
мас, вироблених 2020 року, по-
рівняно з 368 мільйонами тонн 
2019-го це третє глобальне па-
діння за повоєнний період піс-
ля скорочення 1973 року під 

час першої нафтової кризи та 
2008-го — під час світової фі-
нансової», — сказав генераль-
ний директор PlasticsEurope в 
інтерв’ю AFP.

Проте це уповільнення, яке, 
на думку експертів, слугує ва-
гомим маркером впливу кри-
зи COVID-19 на світову еконо-
міку, було пом’якшене постій-
ним нарощування виробни-
цтва пластмас у КНР (на 1% 
2020 року). Китай, який виго-
товив чверть світового плас-

тику 2010-го, постачає третину 
глобального експорту пласт-
мас: 117 мільйонів тонн 2020 
року порівняно з 64 мільйона-
ми тонн 2010-го. Останніми ро-
ками Китай — головний по-
стачальник пластмас, особли-
во для автомобільної промис-
ловості. 27 країн-членів ЄС, 
Велика Британія, Норвегія та 
Швейцарія, які 2010-го виро-
бляли 21% світового обсягу 
пластмас, скоротили ці показ-
ники до 15%.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

«Вірменія»  
та «Арарат» невдовзі 
змінять назву 

ЦІКАВА ГЕОГРАФІЯ. Якщо ви шанувальник славетного напою, 
який поки що має загальну назву «вірменський коньяк», радимо 
придбати його про запас. Адже мине небагато часу, як за масш-
табами історії, і про цю назву згадуватимемо лише у ностальгіч-
них снах. 

Річ у тім, що вимогу про відмову від назви «коньяк» передбачено 
підписаною у листопаді 2017 року угодою про всеосяжне і розши-
рене партнерство з Євросоюзом, яка набула чинності з 1 березня 
цього року. Згідно з документом, Вірменії дали 25 років для посту-
пової відмови від назви «коньяк», взявши до уваги історичні тради-
ції та вподобання споживачів мало не з пів світу. 

Поступова відмова від географічного зазначення «коньяк» для 
вірменської алкогольної продукції додасть до бюджету цієї країни 3 
мільйони євро, повідомляє Укрінформ. Угодою передбачено меха-
нізми, завдяки яким промисловість Вірменії могла б зберегти кон-
курентоспроможність на світовому ринку. Втілювана з ЄС програ-
ма передбачає розроблення нового найменування для звичного 
нам вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутріш-
ньому і традиційних зовнішніх ринках.

Термін «коньяк» — захищене географічне зазначення відповід-
но до законодавства Франції. Таку назву може мати міцний алко-
гольний напій з витриманого в дубових бочках виноградного спир-
ту, вироблений лише у французькому департаменті Шаранта, де й 
розташоване місто Коньяк.
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