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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Поставивши в центр уваги 
інтереси людини, депутати 
Уманської міської ради разом з 
головою успішно добиваються 
реалізації запланованого

«Урядовий кур’єр» з’ясовував, 
чому зволікання з ухваленням 
конкретного  законопроєкту 
спричиняє загрози не лише 
економічні, а й екологічні

АГРАРНА ПОЛІТИКА

Міністр закордонних справ про міжнародну правову 
співпрацю у кримінальних провадженнях, пов’язаних  
з корупцією та відмиванням коштів

ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА: 

ЦИФРА ДНЯ

19,5 млрд грн
видатків на боротьбу з COVID-19 

здійснено у перші п’ять місяців цього 
року, за оперативними даними Мінфіну

«Домовилися з Офісом 
Генпрокурора докласти 

додаткових зусиль для 
пошуку й виявлення за 

кордоном незаконно 
привласнених активів і 

переговорів з іноземними 
державами про способи 

їх повернення».

Карантин продовжено 
до 31 серпня

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Довідки про вакцинацію 
відтепер  видаватимуть сімейні лікарі, що спростить 
процедуру їх отримання 

Медики отримують 
страхові виплати 

СОЦПОЛІТИКА. 3,4 мільйона гривень від початку року спрямував 
Фонд соціального страхування на щомісячні страхові виплати праців-
никам закладів охорони здоров’я, які отримали стійку втрату працез-
датності внаслідок профхвороби на COVID-19, і членам сімей помер-
лих медпрацівників. Щомісячні виплати працівникам закладів охоро-
ни здоров’я становили 0,9 мільйона гривень, особам, які перебували 
на утриманні померлих медичних працівників, — 2,5 мільйона.

Нині фонд здійснює щомісячні страхові виплати 41 медпрацівни-
кові. А щомісячні страхові виплати отримують 96 утриманців у ра-
зі смерті медпрацівника. Щомісячна страхова виплата від фонду 
для одного медика становить від 788,98 до 22 700 гривень. Розмір 
виплати залежить від ступеня втрати працездатності й середньо-
го доходу потерпілого, який він мав на момент страхового випадку.

Крім щомісячних страхових виплат, фонд профінансував для вка-
заних осіб одноразові допомоги за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням і компенсував медичним працівникам 
втрачений за час лікування гострої професійної хвороби заробіток. 

Особливості кримської українофобії
ТЕРИТОРІЯ НЕНАВИСТІ. Гібридна війна проти України розпочалася задовго до захоплення 
«зеленими чоловічками» РФ півострова 

Микола СЕМЕНА,  
кримський журналіст, 

для «Урядового кур’єра» 

Одного лютневого дня 2014 ро-
ку в Сімферополі після робо-

ти прямував додому. Шлях про-
лягав повз в’їзд у гаражний коо-

ператив, де помітив чергову, яка 
розповідала кожному стрічно-
му одну і ту саму«страшну» іс-
торію. Ці теревені звучали при-
близно так: «Ой, ви знаєте, мені 
щойно подзвонила родичка з Ге-
нічеська і сказала, що на станцію 
в Ново олексіївку прибув поїзд 

із «бандерівцями». Ті вийшли з 
рюкзаками й автоматами, виши-
кувалися строєм і кудись швидко 
пішли. Напевно, приїхали сюди 
воювати і насаджувати Україну».

Уже вдома, гортаючи стрічки 
в інтернеті, переконався, що зде-
більшого вони були заповнені по-

дібними історіями. Хтось розпо-
відав, що начебто бачив кількох 
осіб у камуфляжі з військовою 
виправкою в магазині в Ялті, во-
ни говорили «западенською» мо-
вою. Далі всіх переконували, бу-
цімто «бандерівці» та «Правий 
сектор» розподілились і розо-

середжуються у Криму, а потім 
зненацька нападатимуть.

Такі історії ширилися з косміч-
ною швидкістю. Їх виголошували 
на проросійських мітингах, роз-
повідали охоронці на вах-
тах різних установ, переда-
вали у програмах новин. 3

2
Ф

от
о 

на
да

но
 п

ре
сс

лу
ж

бо
ю

 К
аб

ін
ет

у 
М

ін
іс

тр
ів

 У
кр

аї
ни



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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Очікуємо від світу потужнішої та конкретнішої підтримки
АКЦЕНТИ. В інтерв’ю іно-

земним ЗМІ Президент гово-
рив про основні безпекові, еко-
номічні й геополітичні виклики, 
що стоять перед нашою краї-
ною.

Президент Володимир Зе-
ленський дав спільне інтерв’ю 
журналістам Agence France-
Presse, Reuters та Associated 
Press. Ішлося про загрози для 
України, які становить добудо-
ва «Північного потоку-2», єв-
роатлантичні прагнення краї-
ни, важливість співпраці з Між-
народним валютним фондом. 

Нещодавно Володимир Зе-
ленський телефоном спілку-
вався із президентом Сполуче-
них Штатів Америки Джо Бай-
деном. Глава нашої держави 
прийняв запрошення Джо Бай-
дена відвідати США у липні 
цього року. Тож природно, що 
журналістів насамперед ціка-
вило, чого глава нашої держа-
ви очікує від цієї зустрічі.  

— Я дуже хочу від президен-
та США конкретики для Укра-
їни. Якщо говоримо про План 
дій щодо членства в НАТО, 
дуже хотів би отримати кон-
кретику: так це чи ні. Так, має 
бути узгоджена позиція кра-
їн Альянсу. Однак ми маємо 
одержати зрозумілі дати та  
ймовірність цього для України.

— Ви про Альянс чи про 
ПДЧ?

— Найперше про ПДЧ. 
Бо без ПДЧ неможливо по-
іншому пройти цей шлях. То-
му потрібна конкретика що-
до ПДЧ. Так само про флот, 
військову підтримку. Поки ми 

не в НАТО, хочемо одержати 
цю потужну підтримку. Украї-
на ближча до отримання ПДЧ, 
ніж будь-коли.

І США може економічно під-
тримати Україну. Це не лише 
про гроші — це про інвести-
ції, відкриття підприємств. Є 
перелік цих підприємств, зро-
зумілі напрями, галузі. Якщо 
США заходять на наш ринок, 
це збільшення кількості робо-
чих місць, грошей в економіці 
України. 

Енергетична безпека Украї-
ни. Якщо Росія з деякими кра-
їнами Європи має спільний 
економічний процес, то для 

нас «Північний потік-2» — це 
зброя проти України. Хтось із 
європейських лідерів сказав: 
просто Україні потрібні гаран-
тії. Це не просто про гарантії, 
це не про економіку. Це точ-
но політична зброя, і поки що в 
напрямі «Північного потоку-2» 
всіх переграє Росія. 

Ми маємо отримати безпе-
кові гарантії, це цілком спра-
ведливо. Найголовніше у без-
пекових гарантіях — повер-
нення наших територій. Ко-
ли була анексія Криму, а по-
тім розпочалася війна на схо-
ді України, у нормандському 
форматі всі говорили: давай-

те напишемо «Мінськ», шля-
хи й кроки, як зупинити війну 
— навіть не казали «війну», а 
конфлікт на сході України, за-
буваючи про Крим. А зараз, 
коли буде «Північний потік-2», 
можна буде тим чи іншим шля-
хом заблокувати як ситуацію 
щодо постачання газу в Укра-
їну, так і транзит Україною, всі 
говоритимуть про це і забува-
тимуть про Донбас. Або штов-
хатимуть нас до діалогу, як ка-
жуть наші російські колеги, з 
«представителями Донбасса» 
— «ЛНР», «ДНР». З ними роз-
мовляйте, ми ні до чого. Тоб-
то вони вже в риториці відхо-

дять від того, що є стороною і 
суб’єктом цієї війни, стороною 
конфлікту.

— Що хоче отримати Київ 
за «Північний потік-2»?

— Припинення війни, спокій 
та стабільність на всій терито-
рії незалежної України. А ко-
ли ми говоримо стабільність — 
це і геополітична стабільність, 
і стале припинення вогню, і 
контроль наших територій, і 
енергетична безпека. Це все 
про справедливість. Ми боро-
тимемося, попри все, за нашу 
державність і проти «Північно-
го потоку-2», подобається це 
комусь із наших європейських 
партнерів чи ні.

— На що можемо тиснути, 
щоб примусити Захід натис-
нути на Росію, щоб Донбас і 
Крим повернули?

— Насамперед західні кра-
їни мають усвідомити, що ві-
йна в Україні — чи на кордо-
ні, чи на тимчасово окупова-
них територіях — перший сиг-
нал про те, де вона може бути 
завтра і на чиєму кордоні. Ми 
маємо про це відкрито говори-
ти: гинуть українці, люди різ-
них національностей — грома-
дяни України. Вони гинуть за 
ті принципи, які проповідують 
і обстоюють лідери НАТО, ЄС. 
Тільки ми конкретними крока-
ми, а не лише на словах, об-
стоюємо ці принципи багато 
років.

— Коли Україна може 
отримати наступний транш 
МВФ? 

— Нещодавно чув публіч-
не звернення МВФ, який за-

доволений перебігом реформ 
в Україні. Для мене передусім 
важливо, чи задоволені ми. 
Є маяки, яких МВФ очікує від 
України, зокрема судова ре-
форма, і ще багато питань. 
Сьогодні транш прив’язано до 
таких маяків. Але це неспра-
ведливо, коли у нас іде війна і 
гроші йдуть не на пріоритети з 
точки зору економіки, а на прі-
оритет з точки зору безпеки, 
коли боремося з олігархатом, 
з корупцією та реально це ро-
бимо. Проте це їхнє право. Не 
можна торгувати реформами 
за гроші. 

Отримання траншу важли-
во передусім для нашої еко-
номічної стабільності та ін-
вестиційного клімату. Бо 
завжди до програми МВФ 
прив’язані інші програми і 
ставлення інвесторів. Тому 
ми неодмінно зробимо те, що 
пообіцяли. Думаю, що на по-
чатку осені чи восени буде 
транш. Термінами займаєть-
ся уряд. 

— А без цього траншу?
— Ми збільшили митні над-

ходження, податкова працює 
набагато краще. Виведемо 
всі підприємства зі збиткових 
у прибуткові. Уже розуміємо 
ці кроки. Тому не бачу в цьому 
глобальної проблеми. У будь-
якому разі треба навчитися 
жити самостійно. Це правиль-
но в усіх сенсах.

(Джерело: president.gov.ua. 
Надруковано  

зі скороченнями.  
Повну версію читайте  

на сайті «Урядового кур’єра») 

Президент Володимир Зеленський: «Ми конкретними кроками, а не лише на словах, 
обстоюємо європейські принципи багато років»

Карантин продовжено до 31 серпня
Любомира КОВАЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

Коефіцієнт виявлення хворих 
на коронавірусну недугу в 

Україні відповідає рекомендова-
ному ВООЗ рівню 5%. Тобто на 10 
червня досягнуто «зеленого» рів-
ня епідемічної небезпеки, який дає 
змогу продовжити пом’якшення 
карантинних заходів. Уряд офі-
ційно продовжує карантин до 31 
серпня 2021 року, але запрова-
джує пом’якшення обмежень. Про 
це повідомив Прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль на засіданні уряду.

На «зеленому» рівні епідне-
безпеки, за його словами, конт-
роль самоізоляції через додаток 
«Дія» не здійснюватиметься, що 
дасть змогу оновити програму. 
Прем’єр звернувся із проханням 
до міністра охорони здоров’я Ві-
ктора Ляшка окремо і додатко-
во роз’яснити громадянам ці пи-
тання.

Уряд затвердив зміни, які да-
дуть сімейнім лікарям змогу вида-
вати довідки, що засвідчать прохо-
дження українцями повного кур-
су вакцинації від коронавірусу. І 
це значно спростить їх отримання.

Вакцинація, за словами глави 
уряду, набирає обертів. В Украї-
ні нині вже працює 50 центрів, де 
роблять близько 50 тисяч щеплень 
щодня. Прем’єр закликав місце-
ву владу в регіонах і на наступних 
вихідних забезпечити роботу цен-
трів масової вакцинації у звичай-
ному режимі, адже мета — вакци-
нувати якомога більше громадян і 
робити це швидко. 

На вакцини — 1,4 
мільярда гривень

Прем’єр повідомив, що є до-
мовленість на постачання по-

над 40 мільйонів доз вакцин цьо-
го року. Частину цих поставок 
уже оплачено, щодо іншої вно-
сять авансові платежі. І щоб не 
виникало проблем, уряд надає 
1,4 мільярда гривень на запобі-
гання виникненню й поширенню 
COVID-19, зокрема на закупів-
лю високо якісних вакцин. Зако-
нопроєкт затверджено й переда-
но до парламенту.

«Ці гроші буде отримано у спе-
ціальний фонд бюджету від роз-
митнення автомобілів з євроно-
мерами. Учора набув чиннос-
ті відповідний порядок пільгово-
го розмитнення. І ті, хто ним ско-
ристається, чітко розумітимуть, 
що ці кошти спрямовано на бо-
ротьбу з пандемією», — зазначив 
Денис Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що чес-
ні правила гри й партнерські від-
носини держави й бізнесу життє-
во необхідні для створення спри-
ятливого середовища розвитку 
бізнесу й економіки. А створення 
нових конкурентних ринків і роз-
виток ринкових відносин — це 
фундаментальні кроки до побу-
дови економіки без олігархічно-
го впливу. Тому, за його словами, 
одна із вкрай важливих реформ 
на цьому шляху — запроваджен-
ня ринку землі. Він нагадав, що 
залишилося тільки два тижні дії 
мораторію на продаж землі. І піс-
ля цього Україна стане ближчою 
до успішних країн, де громадяни 
можуть вільно розпоряджати-
ся своїм майном. Уряд і Верховна 
Рада запровадили багато запо-
біжних заходів від зловживань. 
Землю зможуть купувати тіль-
ки українці. Зокрема фізичні осо-
би площею не більш як 100 гекта-
рів. Усі оплати — лише у безго-
тівковій формі. Проводитимуть і 
фінансовий моніторинг. 

За поданням Міністерства юс-
тиції уряд затвердив Порядок 
здійснення перевірки відповід-
ності набувача або власника зе-
мельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення вимогам, 
визначеним статтею 130 Земель-
ного кодексу України.

Перевірка відбуватиметься в 
кількох реєстрах, аби забезпе-
чити прозорість і справедли-
вість процесу. Потенційних по-
купців перевірятимуть на вже 
наявну в них землю, аби не було 
перевищено встановлених лімі-
тів. 

Громади матимуть 
фінансову підтримку

Уряд розширив перелік інвес-
тиційних програм і проєктів в об-
ластях, на які спрямовують ко-
шти Державного фонду регіо-
нального розвитку.

«Об’єкти фінансування у ме-
жах програми — це капітальний 
ремонт і реконструкція загально-
освітніх шкіл, дитячих садків, лі-
карень, додаткові кошти для бу-
дівництва спортивних залів, ба-
сейнів тощо. Тобто це те, чим гро-
мади користуються щодня і що 
дає їм користь», — наголосив 
очільник уряду.

Загалом на капітальний ремонт 
інфраструктури на місяцях буде 
спрямовано 4,5 мільярда гривень 
допомоги з Державного фонду 
регіонального розвитку.

Надійними партнерами, які 
підтримують регіональний роз-
виток в Україні, залишають-
ся міжнародні фінансові органі-
зації. Тож уряд перерозподілив 
кредитні кошти в сумі 350 міль-
йонів гривень для завершення 
вкрай необхідних проєктів у на-

ших містах. Зокрема для розви-
тку системи водопостачання й 
водовідведення у Миколаєві, ре-
конструкції та розвитку кому-
нального водного господарства в 
Чернівцях.

«Проєкти спрямовано пере-
дусім на модернізацію застарі-
лої інфраструктури й забезпе-
чення жителів міст якісною пит-
ною водою. Через зношеність 
мереж і застарілі очисні спору-
ди ця проблема залишається ду-
же актуальною. Тож поступо-
во її буде розв’язано у більшос-
ті міст. Адже якісна питна вода 
для українців — один із пріори-
тетів у роботі уряду», — зазна-
чив Прем’єр-міністр.

А для успіху антикорупційної 
реформи, на його переконання, 
слід реалізувати три вектори ін-
ституційних змін. Це зменшення 
частки держави в економіці, роз-
виток ринкових відносин і ство-
рення нових конкурентних рин-
ків, реформа фіскальних і конт-
ролюючих органів. І щодо фіс-
кальної реформи відбулося пер-
ше засідання конкурсної комісії з 
добору керівника Бюро економіч-
ної безпеки. 

«Це важливий крок для робо-
ти органу, який сконцентрує роз-
слідування всіх економічних зло-
чинів в Україні. Податкова мілі-
ція та інші органи, на адресу яких 
завжди лунало чимало звинува-
чень і нарікань від бізнесу, мають 
відійти в минуле», — повідомив 
Денис Шмигаль.

Прямуємо до 
енергетичної 
незалежності

Газовий ринок, який повноцін-
но запрацював із середини ми-

нулого року, успішним зробить, 
на переконання очільника уряду, 
реалізація проєктів у галузі газо-
видобутку та угод про розподіл 
продукції. Наприкінці минулого 
року було підписано вісім таких 
угод із провідними компаніями. І 
це був важливий крок на шляху 
становлення нашої енергетичної 
незалежності.

«Наша мета — забезпечити 
максимально прозорі й комфорт-
ні умови для майбутніх інвесто-
рів», — наголосив Денис Шми-
галь.

Уряд погодив пропозиції Між-
відомчої комісії та інвесторів що-
до продовження терміну укла-
дання угод про розподіл вугле-
воднів, які потенційно видобува-
тимуть у межах ще трьох діля-
нок.

Наприкінці засідання Кабінет 
Міністрів затвердив план заходів 
з підготовки відзначення 25-ї річ-
ниці Конституції України.

«Залишилося менше двох 
тижнів до цієї важливої дати, а 
тому слід формалізувати окре-
мі питання святкувань. Важ-
ливо, аби всі святкування й за-
ходи проходили з дотриман-
ням протиепідемічних застере-
жень. Адже це збереже життя і 
здоров’я українців», — наголо-
сив очільник уряду.

Кабмін ухвалив постано-
ву «Про затвердження Поряд-
ку обміну інформацією між ор-
ганами, що контролюють справ-
ляння надходжень бюджету, та 
органами місцевого самовряду-
вання». Відповідно до цього по-
рядку, інформаційна взаємо-
дія відбуватиметься через ін-
формаційно-аналітичну систе-
му управління плануванням та 
виконанням місцевих бюджетів 
LOGICA.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

Особливості кримської українофобії
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Ці лякалки зрештою стали по-
вторювати місцеві проросійські 
політики, які пізніше очолили 
окупований Крим.

Апогеєм фейкових історій з 
«бандерівцями» став докумен-
тальний фільм Андрія Кондра-
шова «Путін», в якому є така 
сцена. У Сімферополі переляка-
ні мирні жителі з жахом чекають 
на страшних «бандерівців», на 
вокзалі їх готуються зустрічати 
загони «самооборони», і ось-ось 
має прибути їхній потяг. Далі у 
кадр в’їжджають вагони, в яких 
яскраво горить світло і крізь ві-
кна видно, що вони порожні. Лу-
нають оплески й урочисті вигу-
ки: «Правосеки» злякалися нас, 
вийшли у Гвардійському і так 
тікали, що навіть світло забули 
вимкнути!»

Звісно, ніхто не кинувся у 
кримський степ шукати «банде-
рівців», ніхто не затримав їх ні у 
Джанкої, ні в Ялті, ні в Сімферо-
полі. Зрозуміло, що це був при-
мітивний фейк, спланована де-
зінформаційна атака російських 
спецслужб, щоб залякати крим-
чан міфічним ворогом і для по-
дальшої окупації.   

«Генерали» 
антиукраїнської 
пропагандистської 
армії 

Нещодавно у Криму провели 
фестиваль «Вєлікоє рускоє сло-
во», у програмі якого був і Ліва-
дійський форум політологів. На 
його початку керівники окупо-
ваного півострова вручили по-
свідчення про присвоєння зван-
ня почесних громадян Криму 
депутатам держдуми РФ Кос-
тянтинові Затуліну та Леонідові 
Слуцькому. 

Чим вони заслужили таку від-
знаку? Відзначено їхній великий 
внесок у «Кримську весну». Та 
не тільки, адже Костянтин Зату-
лін задовго до 2014 року активно 
агітував за порушення територі-
альної цілісності України. А Ле-
онід Слуцький відомий як дири-
гент п’ятої колони «рускіх саатє-
чєствєнніков» на всьому постра-
дянському просторі, провідник 
ідей «рускава міра» у світі.  

Джерела антиукраїнської 
крим ської армії простежують-
ся ще з 1990-х років після роз-
валу СРСР. У складі так звано-
го уряду Сабурова, призначе-
ного Юрієм Мєшковим, був ка-
дровий працівник ГРУ РФ, спе-
ціаліст з інформаційних війн 
Вік тор Мінін, який узяв на себе 
роль «міністра служби гасудар-
ствєнних дєл». Відтоді всім, що 
стосувалось антиукраїнських 
акцій, зокрема питань розподі-
лу Чорноморського флоту, ди-
ригували з Москви. Проте Вік-
тор Мінін виявився слабким 
гравцем проти тодішнього СБУ 
під керівництвом Євгена Мар-
чука, і весь сабурівський уряд 
невдовзі було відправлено у 
відставку. 

Відтоді російські політики ке-
рували п’ятою колоною у Кри-
му наїздами. Однак ситуація іс-
тотно змінилася, коли в березні 
2010 року кримський уряд очо-
лив посланий Віктором Януко-
вичем Василь Джарти, який  в 
одному з інтерв’ю російській 
агенції заявив про статус ро-
сійського міста Севастополя. А 
ще партія регіонів та її крим-
ське відділення підписали уго-
ду про співпрацю з партією 
«Єдіная Россія». Партію «Аван-

гард», яка непомітно існувала 
собі у Криму, перетворившись 
на «Русскоє єдінство», фінан-
сувала РФ, і під керівництвом 
Сергія Аксьонова на виборах 
2010 року вона отримала три 
місця у кримському парламенті. 
Ця партія розгорнула не тіль-
ки агітацію за російську мову і 
зв’язки з Росією, а й стала бо-
ротися з «насильницькою укра-
їнізацією», українською мовою, 
освітою тощо. І саме Аксьоно-
ва на незаконній сесії 27 лютого 
2014 року було призначено гла-
вою уряду Криму, він очолив усі 
процеси з анексії півострова. 

Ситуація у Криму 
напередодні анексії

З огляду на толерантну по-
літику України інформаційний 
ландшафт у Криму за всі роки 
після краху СРСР і до 2014-го 
був досить різноманітним. Регіо-
нальна українська телекомпанія 
мала у складі сім національних 
редакцій і вела трансляцію про-
грам сімома мовами, а це рекорд 
для каналів такого масштабу. У 
Криму в кіосках поширювали 
видання України й Росії, читачі 
отримували головні російські га-
зети і журнали, мали змогу ди-
витися канали російського ТБ. 
Частина з них вважала Україну 
братньою країною, публікувала 
об’єктивні матеріали, однак чи-
мало ЗМІ почали відверту анти-
українську діяльність. 

Інформаційна агенція «Новий 
регіон» аж з Уралу, що має від-
ділення у Криму й Україні, сай-
ти «Кримскоє ехо», «Аргумен-
ти нєдєлі. Крим», «Комсомоль-
ская правда. Крим» та інші де-
далі частіше публікують анти-
українські матеріали. Особли-
во активно поширюють публі-
кації та сюжети для дискреди-
тації українського курорту на-
передодні кожного літнього се-
зону. Наприклад, про захоро-
нення в Чорному морі хіміч-
ної зброї, радіоактивних відхо-
дів у селищі Багерове, низький 
рівень сервісу тощо. Серед та-
ких «новин» була й акція «Ново-
го регіону», яка поширила фей-
ковий текст про те, що із севас-
топольського океанаріуму, який 
тоді належав Україні, начебто 
вирвалися на свободу в повно-
му смертоносному споряджен-
ні дельфіни, навчені знищувати 
підводних плавців.

Зрозуміло, ця ситуація кар-
динально змінилася після по-

дій березня 2014 року. Із зареє-
строваних за України понад 1,5 
тисячі ЗМІ у Криму окупацій-
на влада РФ перереєструвала 
менш як 300. З півострова виму-
шені були виїхати телекомпанія 
«Чорноморська», українсько-
мовна газета «Кримська світ-
лиця», перший кримськотатар-
ський телеканал ATR, закри-
лись українські сайти, виїха-
ли кореспонденти вітчизняних 
ЗМІ. Припинилося поширення 
українських видань, виявилися 
заблокованими телеканали та 
інформаційні сайти.

На півострові спочатку від-
крився офіс проєкту «Крим. Ре-
алії» від Радіо Свобода, однак 
після переслідування журна-
лістів його закрили. Редакція 
переїхала спершу до Херсона, а 
потім до Києва. А після масово-
го обшуку в помешканнях жур-
налістів у квітні 2016 року ця ін-
формаційна мережа тимчасо-
во припинила діяльність. Поча-
лися судові процеси проти жур-
налістів, яким інкримінували 
фальшиві звинувачення в за-
кликах до порушення територі-
альної цілісності Росії, хоч іш-
лося про Крим, який до складу 
РФ не входить. 

Із часом професійних журна-
лістів змінили громадські корес-
понденти, які писали репорта-
жі із судових процесів, викрива-
ли порушення прав і свобод гро-
мадян. Але їх також пересліду-
вали, незаконно звинувачуючи в 
належності до заборонених у Ро-
сії релігійних об’єднань або зви-
нувачуючи в тероризмі чи екс-
тремізмі. 

Окупаційна влада кримські 
журналістські колективи свідо-
мо трансформувала у провідни-
ків ідей «рускава міра». Частина 
з них перетворилася на агентів 
спецслужб. Так, колишній жур-
наліст Олег Крючков, який зра-
див Україну і його завербувала 
російська спецслужба, прово-
див в ефірі допит-інтерв’ю заа-
рештованого у Криму фрілансе-
ра Радіо Свобода і сайту «Крим.
Реалії» Владислава Єсипенка, а 
днями — білоруського журна-
ліста Романа Протасевича. 

Міжнародні правозахисники 
констатують, що свободу сло-
ва у Криму знищено, настає пе-
ріод повного домінування брех-
ливої російської пропаганди. 
Тобто це зірковий час для про-
пагандистської українофобії, 
нічим не обмеженої інтенсив-
ної інформаційної війни про-

ти України. За кожною редак-
цією закріпили куратора від 
спецслужби, який і працює, за 
суттю, головним редактором. 
На кримське телебачення при-
їхали політологи і журналісти з 
Москви, вони ведуть цикли пе-
редач про те, яка благородна і 
прекрасна Росія, і яка нездат-
на, нацистська й фашистська 
Україна. 

Дезінформація як 
метод «прінуждєнія 
к капітуляціі»

Дезінформація — складова гі-
бридної війни держави-загарб-
ниці проти України. Оголосив 
про її початок Володимир Кон-
стантінов, коли в день підпи-
сання договору про приєднан-
ня Криму до РФ відповів жур-
налістам, що України як краї-
ни вже не існує, що править там 
фашистська хунта, яка вино-
шує ворожі плани проти Росії, 
що «народ там хороший, брат-
ній, а ось влада — націоналіс-
тична і фашистська». Відтоді ця 
теза кочує з однієї програми в 
іншу.

Не спроможні спростувати 
оцінки своєї агресії ООН чи ін-
ших міжнародних організацій, 
судів, російські пропагандис-
ти організували інформаційні 
війни в кількох напрямах. По-
перше, вони хочуть довести, що 
референдум 16 березня начебто 
законний і спекулюють понят-
тями «народ Криму» і «право на 
самовизначення». Однак капі-
тулюють відразу, щойно запро-
понувати їм дати таке саме пра-
во самовизначення народу Во-
роніжщини чи Курщини, а осо-
бливо не хочуть чути про право 
самовизначення для народу Ку-
бані, Калініграда, а також наро-
ду Курильських островів, Си-
біру, Далекого Сходу, Півночі, 
Якутії, Кавказу, Карелії. 

По-друге, загальний метод ін-
формаційної війни Росії із при-
воду окупованого Криму поля-
гає у спотворенні дійсності й пе-

ренесенні читачів чи слухачів 
у паралельну реальність, якої 
не існує. Їхні пропагандисти хо-
чуть довести, що у Криму панує 
повна міжнаціональна та між-
релігійна злагода, всі нації за-
доволені і начебто підтримують 
анексію півострова. Для цього 
приховують факти пересліду-
вання прихильників ісламу та 
існування політичних в’язнів, 
яких уже понад сотня. На пів-
острові створено кишенькові 
«культурно-національні авто-
номії», наприклад, греків, бол-
гар, білорусів тощо. Їм за кола-
бораціонізм видають гранти й 
інше фінансування.

По-третє, солдати інформа-
ційної війни малюють Крим як 
передову вітрину Росії. Усе тут 
нібито гаразд, проблем і незадо-
волених нема, всі раді РФ. На-
справді Крим уражений кіль-
кома жорстокими кризами, які 
окупаційна влада не може вре-
гулювати ось уже сім років. 

Насамперед це нестача води, 
бо її віддали в розпорядження 
військових частин і заводів. І це 
тоді, коли без води неможливо 
розвивати курортий аграрний 
сектор, який занедбали. Росія 
витратила вже сотні мільярдів 
рублів на пошук нових джерел 
води і водночас паплюження 
України за перекриття Північ-
но-Кримського каналу. Пропа-
гандисти малюють щасливі пер-
спективи про те, що воду мож-
на добувати з-під землі, опріс-
нювати море, із хмар та снігу. 
Володимир Путін навіть зая-
вив, що прісна вода є під Азов-
ським морем. Однак виявилося, 
ця вода не прісна, а солона, і до-
бувати її нема сенсу. Тож Кри-
му завдано непоправної еколо-
гічної шкоди: через інтенсив-
не викачування ґрунтових вод 
степ Криму знов покривається 
солончаками. 

Ще одна мета окупантів — 
приховувати дефіцит енергії. 
Хоч на півострів провели енер-
гоміст із Кубані й побудували 
дві нові електростанції, енергії 
не вистачає для живлення всьо-
го Криму водночас. Тут і тепер 
є віялові відімкнення, які, що-
правда, маскують під планові й 
аварійні ремонти і відмикають 
щодня по кілька великих регіо-
нів, де тисячі споживачів.

З усіх галузей економіки зрос-
тання показує тільки будівни-
цтво, бо окупанти організува-
ли колонізаційне планове пере-
селення мігрантів з Росії у Крим 
на пільгових умовах, для чого 
будують великі житлові комп-
лекси. За даними експертів Ін-
ституту Чорноморських стра-
тегічних досліджень та аген-
ції Blackseanews, нині населен-
ня Криму перевищує 3 мільйони 
людей, а це означає, що на пів-
острів переселено понад мільйон 
незаконних мігрантів.

Далі брехлива російська про-
паганда малює нібито велику 
популярність свого курорту і в 
кілька разів перебільшує кіль-
кість щорічних курортників. На-
приклад, торік звітували про 6,5 
мільйона. Насправді, за даними 
українських експертів, кількість 
туристів перебільшено принай-
мні удвічі. 

Насамкінець. За десятки років інформаційної війни проти України Ро-
сія створила гігантську машину брехні й маніпуляцій. У цьому матеріалі опи-
сано тільки частину історії та форм і засобів, які  використовують вороги 
України, щоб залякати українців і переконати їх у силі агресора, позбавити 
волі до опору. Однак машина російських фейків працює не бездоганно і час 
від часу ламається, буксує. Хоч би скільки вони стверджували, що король 
у Кремлі красиво вдягнений, українці бачать, що він голий, бо брехня — то 
таки зовсім прозорий одяг.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указів Президента 
України від 20 червня 2019 року № 417  

та від 25 червня 2019 року № 436
1. Внести до Указів Президента України такі зміни:
1) у статті 2 Указу Президента України від 20 червня 2019 року № 417 «Питання 

забезпечення діяльності Президента України» (зі змінами, внесеними Указами від 
14 лютого 2020 року № 54, від 12 березня 2020 року № 77, від 13 квітня 2020 року 
№ 137, від 4 листопада 2020 року № 484 та від 31 травня 2021 року № 220):

абзаци «уповноважені Президента України» та «Департамент забезпечення діяль-
ності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України» виклю-
чити;

після абзацу «радники Президента України» доповнити абзацом такого змісту:
«радники — уповноважені Президента України»;
2) у Положенні про Офіс Президента України, затвердженому Указом Президента 

України від 25 червня 2019 року № 436 (зі змінами, внесеними Указами від 5 вересня 
2019 року № 663, від 30 квітня 2020 року № 162 та від 4 листопада 2020 року № 484):

а) у пункті 7:
після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
«радники — уповноважені Президента України».
У зв’язку з цим абзаци сьомий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами 

восьмим — сімнадцятим;
абзац десятий виключити;
б) у пункті 9 після слів «радники Президента України» доповнити словами «радни-

ки — уповноважені Президента України», а слова «уповноважені Президента Укра-
їни» виключити;

в) в абзацах четвертому та п’ятому пункту 12 слова «уповноважених Президента 
України» замінити словами «радників — уповноважених Президента України».

2. Керівнику Апарату Офісу Президента України здійснити в установленому поряд-
ку заходи, що випливають із цього Указу.

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

м. Київ
15 червня 2021 року
№ 239/2021

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про 

тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» для відновлення 

законних прав і свобод громадян щодо 
управління власним майном та отримання 

кредитних послуг
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення анти-

терористичної операції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2040; 
2018 р., № 14, ст. 77) такі зміни:

1. Частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
«Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються на нарахування пе-

ні та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними до-
говорами та договорами позики:

укладеними з юридичними особами і фізичними особами — підприємцями, міс-
цезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної операції, крім насе-
лених пунктів згідно з переліками, передбаченими частиною четвертою статті 4 цьо-
го Закону, якщо такі договори укладені після 1 січня 2018 року або до яких після 1 
січня 2018 року за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження стро-
ків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій;

укладеними з громадянами України, місцем проживання яких є територія прове-
дення антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, пе-
редбаченими частиною четвертою статті 4 цього Закону, якщо такі договори укла-
дені після 1 травня 2021 року або до яких після 1 травня 2021 року за погодженням 
сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або 
зменшення розміру процентів, штрафних санкцій».

2. В статті 9:
частину другу викласти в такій редакції:
«Положення частини першої цієї статті, крім зупинення дії статті 40 (у частині ви-

селення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо 
яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти) Закону України «Про 
іпотеку», не поширюються на нерухоме майно фізичних осіб — підприємців, юри-
дичних осіб — суб’єктів малого і середнього підприємництва, місцем розташуван-
ня якого є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунк-
тів згідно з переліками, передбаченими частиною четвертою статті 4 цього Закону, 
оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за договорами, 
укладеними після 1 січня 2018 року до 30 квітня 2021 року, або за договорами, до 
яких після 1 січня 2018 року до 30 квітня 2021 року за погодженням сторін вносилися 
зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення роз-
міру процентів, штрафних санкцій»;

доповнити частиною третьою такого змісту:
«Положення частини першої цієї статті не поширюються на нерухоме майно гро-

мадян України, фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб — суб’єктів малого і 
середнього підприємництва, місцем розташування якого є територія проведення ан-
титерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбачени-
ми частиною четвертою статті 4 цього Закону, оформлене в іпотеку з метою забез-
печення виконання зобов’язань за договорами, укладеними після 1 травня 2021 ро-
ку, або за договорами, до яких після 1 травня 2021 року за погодженням сторін вно-
силися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшен-
ня розміру процентів, штрафних санкцій».

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

м. Київ 
19 травня 2021 року 
№ 1451-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  
«Про судоустрій і статус суддів» щодо 
вирішення окремих питань, пов’язаних  
з проведенням розвідувальних заходів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної 

Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545) такі зміни:
1) частину шосту статті 11 доповнити словами «крім справ щодо надання дозволу 

на проведення розвідувальних заходів»;
2) частину першу статті 29 доповнити пунктом 91 такого змісту:
«91) здійснює відповідно до Закону України «Про розвідку» повноваження упо-

вноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтере-
сів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності та/або призначає суддю (суддів) 
з числа суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду 
питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів».

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

м. Київ 
21 травня 2021 року 
№ 1473-IX

Нещасливе число 2289
АГРАРНА ПОЛІТИКА. Хто і навіщо блокує ухвалення важливого 
законопроєкту, який підтримали аграрна й наукова спільноти? 

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Ідеться про законопроєкт 
№2289 «Про внесення змін 

до статті 4 Закону України 
«Про пестициди та агрохі-
мікати» щодо ввезення пес-
тицидів на митну територію 
України». Ця стаття про те, 
що завозити і застосовувати 
пестициди, не зареєстрова-
ні в Україні, дозволено лише, 
якщо ці хімікати зареєстро-
вано у країні, де їх виробля-
ють. Начебто логічно. Але так 
лише здається.

Насправді, зазначають у 
пояснювальній записці ав-
тори документа — група на-
родних депутатів, виконати 
це положення закону, поспі-
хом ухвалене 2015 року без 
погодження з аграрною гро-
мадськістю, майже немож-
ливо. Адже для того, щоб за-
реєструвати препарат, тре-
ба перевірити його дієвість 
на практиці. Але яке значен-
ня для аграріїв України ма-
ють підсумки перевірки в 
іншій країні з іншими при-
родно-кліматичними умова-
ми, де поширено інші, ніж у 
нас, шкідники, ростуть інші 
культури тощо? 

Вимога  
не на користь

Скажімо, Індія має розви-
нену хімічну промисловість, 
але де гарантія, що хімікат, 
виготовлений і дієвий там, 
на їхніх рослинах і з їхніми 
шкідниками, буде так само 
ефективний у нас? Аж ніяк! 

І навпаки, препарат якраз 
призначено для наших умов, 
але як це перевірити в Індії? 
У такому разі виробник про-
сто не може видати відпо-
відний сертифікат, бо немає 
змоги перевірити на практи-
ці в себе дієвість препарату, 
призначеного для умов іншої 
країни. Тоді навіщо ця вимо-
га? Але жодних винятків во-
на не передбачає. 

І найголовніше: йдеться 
про завезення препаратів, 
не зареєстрованих в інших 
країнах, не для продажу, а 
для випробувань і подаль-
шої сертифікації в Україні, 
де їх мають застосовувати. 
Це логічно. Натомість наяв-
ність чинної заборони фак-
тично перепиняє доступ віт-
чизняних аграріїв до новіт-
ніх засобів захисту рослин, 
бо перевірити їхню дієвість 
в Україні неможливо. Їх про-
сто не привозять. 

Відповідно виникає ризик 
втрати Україною провідних 
позицій на експортному рин-
ку зернових. Адже дедалі 
частіше від закордонних по-
купців лунатиме питання: а 
чим ви, шановні, обробляєте 
поля, чи не зашкодить засто-
совувана вами хімія тендіт-
ним організмам наших гро-
мадян? 

Бізнес — за зміни
Ось чому від представни-

ків усіх ланок аграрного біз-
несу лунають заклики ухва-
лити законопроект №2289 в 
цілому. Із такими заклика-
ми виступили Американська 
торговельна палата в Укра-

їні, Європейська Бізнес Асо-
ціація, ГС «Спілка україн-
ських підприємців», ГС «Все-
український аграрний фо-
рум», у який входять громад-
ські організації аграріїв. На 
захист законопроєкту стали 
Насіннєва асоціація України, 
ГС «Український контроль 
аграрного захисту», Україн-
ська зернова асоціація, Ні-
мецько-українська промис-
лово-торговельна палата, Фі-
тосанітарна асоціація Укра-
їни, Асоціація «Українське 
насіннєве товариство», Інсти-
тут рису НААН України, На-
уковий центр превентивної 
токсикології, харчової та хі-
мічної безпеки імені академі-
ка Л.І. Медведя МОЗ Украї-
ни тощо. 

Вони зазначають: кожен 
день зволікання з ухвален-
ням законопроєкту несе де-
далі більші загрози, і не ли-
ше економічні, а й екологіч-
ні. Адже застосування за-
старілих препаратів, шкід-
ливіших для довкілля та 
здоров’я людини, спричиняє 
загрози і населенню, і при-
родному середовищу.

Більш того, за розрахун-
ками фахівців аграрної галу-
зі, сільгоспвиробники втра-
чають близько 3 мільярдів 
гривень на рік, бо нові ефек-
тивніші препарати можна 
застосовувати у кількостях, 
менших на 30—40%. Але ж 
доступу до них нема! 

Фактично заблоковано ді-
яльність науково-дослідних 
установ, що здійснюють ді-
яльність у галузі засобів за-
хисту рослин — вони не ма-
ють нових дослідних зразків, 
з якими мали б працювати. 
Відповідно скоротилися на 
80% і інвестиції в цю галузь 
від провідних міжнародних 
виробників засобів захисту 
рослин, які просували у нас 
свою продукцію. 

Співробітники Інституту 
рису наголошують, що саме 
стаття 4 призвела до скоро-
чення робочих місць в уста-
нові та закриття тематик до-
сліджень. Так само б’ють на 
сполох і працівники Інститу-
ту кормів та сільського гос-
подарства Поділля НААН 
України. До них долучається 
колектив Інституту захисту 
рослин НААН України тощо.   

Наче все зрозуміло. Тоді 
чому документ, внесений до 
Верховної Ради ще 18 жов-
тня 2019 року, який підтри-
мав профільний комітет і 
ухвалив парламент у першо-
му читанні 2 грудня 2020-го, 
досі очікує на друге читання? 

І чому його лише у дев’ятому 
скликанні Верховної Ради 
дев’ять разів вносили до по-
рядку денного засідань (вос-
таннє — 3 червня), але до го-
лосування так руки й не ді-
йшли? Може, число 2289 і 
справді нещасливе? Чи про-
сто в документа є впливові 
опоненти? 

Аргументи, що не 
тримаються купи

Аргументи опонентів за-
конопроєкту однакові, тобто 
мають однакові нелогічнос-
ті та недоречності. Позірна 
турбота про безпеку довкіл-
ля, життя і здоров’я грома-
дян зазвичай добре впливає 
на масову свідомість. Питан-
ня в іншому: наскільки вона 
правдива. 

Скажімо, Федерація робо-
тодавців України,  заклика-
ючи законодавців не ухва-
лювати законопроєкт, заува-
жує: «Щоб використовува-
ти хімічні речовини на укра-
їнських полях, треба про-
цес державної реєстрації». А 
ніхто й не проти, але у тому 
й річ, що багатьом речовинам 
пройти цей процес неможли-
во, бо цих речовин в Украї-
ні нема, їх заборонено заво-
зити! 

Далі — нова нелогічність: 
«Україна може перетвори-
тися на майданчик для ви-
пробовування незареєстро-
ваних хімічних речовин». На 
жаль, той самий аргумент 
майже дослівно повторює і 
Головне науково-експертне 
управління Верховної Ради. 

Певна річ, кожна країна, 
що виробляє сільськогоспо-
дарські хімікати чи просто 
застосовує їх, стає майдан-
чиком для їх випробування, 
і то незареєстрованих. Адже 
для того, щоб зареєструвати 
хімікат, треба його спочатку 
випробувати, а не навпаки. 
Чому для України це більша 
біда, ніж для решти світу? 

Або відверте перекручу-
вання, нібито пропонований 
законопроєкт не відповідає 
усталеній світовій практи-
ці, зокрема вимогам ЄС. На-
справді ж цим вимогам не 
відповідає якраз теперішнє 
становище — у всьому світі 
препарати сільгоспхімії реє-
струють у країні, куди їх за-
возять, а не звідки. І це ціл-
ком логічно, на відміну від 
аргументів, наведених вище. 

Ще один сумнівний аргу-
мент наводить голова Все-
української екологічної лі-
ги Тетяна Тимочко у комен-

тарі для газети «День». Мов-
ляв, Україну завалено хіміч-
ними речовинами невідомо-
го походження, які отрую-
ють землю і воду. Так і є, але 
логіки нема. По-перше, якщо 
законопроєкт не ухвалити, 
вони, ті речовини, десь поді-
нуться? По-друге, йдеться 
про те, щоб дозволити ввози-
ти засоби захисту рослин ле-
гально, а не контрабандою, і 
саме для проведення випро-
бувань, а не для продажу чи 
іншої мети, як ті речовини, 
про які каже пані Тимочко. 
Тут явно одне одного не сто-
сується.   

Продовжуючи 
думку депутата 

Один з авторів законо-
проєкту народний депутат 
України, кандидат сільсько-
господарських наук Микола 
Кучер у коментарі тому са-
мому виданню розвінчує ці 
жахалки дуже просто: «Са-
ме ось цей обмежений доступ 
до світових розробок у галузі 
засобів захисту рослин при-
зводить до того, що на укра-
їнському ринку накопичу-
ється дедалі більше старих 
препаратів. Через це у рос-
лин виникає так зване зви-
кання, а у шкідників — стій-
кість до діючих речовин, тоб-
то вони стають менш ефек-
тивними. Відповідно фермер 
починає використовувати 
значно більшу кількість пре-
паратів або взагалі експери-
ментує зі сполуками, що мо-
же завдати значно більшої 
школи довкіллю, ніж засто-
сування новітніх, екологіч-
них та безпечних засобів за-
хисту рослин». 

У чому причина такого 
нелогічного, зате запеклого 
опору? Микола Кучер вва-
жає, що вона дуже проста: 
надто багато у нас компа-
ній, що займаються ввезен-
ням з-за кордону того само-
го непотребу, якого начебто 
так бояться екологічно зане-
покоєні громадські активісти. 

Насправді цей імпорт аж 
ніяк не залежить від ухва-
лення чи неухвалення зага-
даного законопроєкту. Ска-
жемо навіть більше: компа-
нії, які нині (саме нині, а не в 
майбутньому!) займаються 
імпортом в Україну отруйно-
го непотребу, досить потуж-
ні, аби бути членами Феде-
рації роботодавців, вплива-
ти на частину народних де-
путатів і підвищувати рівень 
життя окремих екологічних 
активістів. 

Застосування нових ефективніших препаратів не лише поліпшило б урожайність,  
а й зекономило сільгоспвиробникам чималі кошти
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Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр» 

Серед міст Черкащини Умань 
ніколи не пасла задніх. Грома-

да міста завжди виокремлювалася 
прогресивними поглядами, неорди-
нарними підходами. А надто нині, 
коли вся планета взяла на озброєн-
ня концепцію сталого розвитку. Як 
вважає міський голова Ірина Плет-
ньова, ця парадигма не тільки від-
повідає духу ХХI століття, а й спо-
нукає до пошуків нових шляхів по-
ступу, аби добитися, як ідеться в 
Концепції сталого розвитку насе-
лених пунктів, зміцнення економіч-
ного потенціалу, створення повно-
цінного життєвого середовища для 
сучасного і майбутніх поколінь на 
основі раціонального використан-
ня ресурсів.

Резервів ще багато 
Почавши виконувати обов’язки 

міського голови трохи менш як рік 
тому, Ірина Плетньова не мала ча-
су на вагання, детальне вивчення 
ситуації у громаді. Це їй і не було 
потрібно. Освітянка за професією, 
активна громадська діячка, вона 
понад сім років працює над розбу-
довою галузей міста. Її тут знають. 
І вона добре орієнтується в усіх на-
прямах економічного і соціального 
життя. Саме тому виборці довірили 
їй кермо Умані, вклавши в цей ви-
бір надії і сподівання. 

А в неї вже був готовий план дій, 
в якому одним із перших пунк-
тів вписано  роботу з громадськіс-
тю, підприємцями та керівника-
ми установ, організацій над поліп-
шенням наповнюваності місцево-
го бюджету. Зустрічі з містянами, 
наради, розмови, роз’яснювальна 
робота податківців, виступи у ЗМІ 
— все це дало відчутний резуль-
тат. Уже через кілька місяців чис-
ло платників податку на доходи фі-
зичних осіб значно зросло, а про-
гнозований бюджет міста порівня-
но з минулим роком збільшився на 
понад 30 мільйонів гривень. 

Наповнювати міську скарбницю 
вдається завдяки акцизному збо-
ру, залученню коштів з обласно-
го та державного бюджетів на ре-
алізацію важливих проєктів, а та-
кож шляхом зменшення заробіт-
ної плати чиновників. Порівняно із 
зарплатою попереднього місько-
го голови очільниця міста одержує 
платню майже втричі нижчу, ніж 
він. Скорочено й заробітні плати за-
ступників голови, секретаря місь-
кої ради та секретаря виконкому. 
Завдяки цьому економія міського 
бюджету за  місяць становить май-

же 150 000 гривень, а за рік — май-
же 2 мільйони.  

Галузь, від якої 
залежить життя

Один із пріоритетних напря-
мів змін у місті, за які взялася го-
лова, — медична галузь. Спонука-
ла до цього й пандемія коронавірус-
ної хвороби, яка допомогла вияви-
ти найболючіші точки. Під час спа-
лаху COVID-19 команда, очолю-
вана Іриною Плетньовою, допомо-
гла забезпечити лікарні кисневи-
ми системами, киснем та необхід-
ним устаткуванням. На базі Уман-
ської центральної міської лікар-
ні запрацювала нова лабораторія,  
де проводять бактеріологічні до-
слідження методом ПЦР. До цьо-
го такі обстеження доводилося ро-
бити на базі обласного лаборатор-
ного центру в Черкасах. За рішен-
ням керівництва міста пацієнти, які 
перебувають на стаціонарному лі-
куванні в Уманській міській лікар-
ні, тепер можуть здавати аналізи в 
лабораторії безплатно. Так само об-
слуговують і пацієнтів, яких доста-
вили бригади швидкої медичної до-
помоги. 

Недавно в місті відкрили оновле-
не приймальне відділення екстре-
ної медичної допомоги, де функці-
онує сучасне обладнання для на-
дання якісної допомоги хворим. Па-
цієнти одержують тут послуги з  
ультразвукової діагностики захво-
рювань внутрішніх органів, зокре-
ма хвороб серця, головного мозку, 
хребта й легенів, опорно-рухового 
апарату та багатьох інших. У відді-
ленні незабаром відкриють стома-
тологічний кабінет із сучасним об-
ладнанням. Заплановано, що  ме-
дичну допомогу тут надаватимуть 
цілодобово й безплатно.

Разом з народним депутатом 
України Антоном Яценком Ірина 
Плетньова та  міські депутати про-
довжують роботу з розвитку охо-
рони здоров’я. Їхніми спільними зу-
силлями при центральній міській 
лікарні створено Центр чоловічого 
здоров’я. Він поступово поповню-
ється сучасним обладнанням для 
якісного обслуговування пацієнтів 
(відеоколоноскоп, комп’ютерний 
томограф тощо).

Усі туристські дороги 
ведуть до Умані

Якщо ти не був в Умані, то ще ні-
чого не бачив. Так нині кажуть до-
свідчені туристи.  Розвиток турис-
тичної галузі — одне із ключових 
питань, над яким працює міський 
голова з депутатським активом.

Поєднуючи різні спадкові куль-
тури, які доповнюють одна одну, 
гуманітарна галузь набуває по-
дальшого розвитку. Сюди їдуть не 
тільки помилуватися відомою на 
весь світ Софіївкою, а й торкнути-
ся інших історичних коренів укра-
їнців, узяти участь у святкуванні 
юдейського нового року, який те-
пер щороку відзначають десятки 
тисяч брацлавських хасидів. 

Нині, задовго до початку прощі, в 
місті вже триває підготовка до пе-
ребування гостей, організації без-
печного й приємного святкування. 
Для розвитку комунікації та при-
пинення явищ самочинного будів-
ництва в районі проживання про-
чан-хасидів створено комісію з ін-
вентаризації, мета якої — вияв-
лення об’єктів незаконного будів-
ництва, його припинення та надан-
ня правової допомоги. Недавно за-
працювала комісія, яка займаєть-
ся припиненням незаконного ви-
користання земель комунальної 
власності, визначає збитки, яких 
завдали власники та землекорис-
тувачі. 

Виявилося, що ставки орендної 
плати не переглядали вже п’ять 
років, не було врегульовано плату 
за земельні ділянки під тимчасо-
вими спорудами, а це теж може на-
повнити міський бюджет. Усі вільні 
ділянки тепер реалізують лише че-
рез аукціон, залучають інвесторів. 
Саме робота із громадою, веден-
ня відкритого діалогу, прозорість і 
вільний доступ до публічної інфор-
мації, наголошує голова, допомага-
ють добиватися успіху.

Проте не тільки туристськими 
цікавинками славна давня Умань. 
Про місто дізнається дедалі біль-
ше закордонного люду завдяки 
розвиткові міжнародних зв’язків. 
Нині уманці тісно співпрацюють 
із 18 містами-побратимами в Єв-
ропі й Азії. Приваблюють турис-
тів оновлені локації: Осташівська 
набережна та Центральна пло-
ща, фентезі-парк «Нова Софіївка» 
і музичні фонтани, лазерне шоу й 
музей доповненої реальності. А ще 
безліч фестивалів, форумів, моло-
діжних заходів.

Про тих, хто прийде 
завтра

У комплексі запланованих місь-
ким активом змін освітня галузь 
посідає одне з перших місць. Як 
освітянка Ірина Плетньова добре 
розуміє складність і важливість 
оновлення цієї галузі, адже во-
на пов’язана з вихованням та під-
готовкою тих, хто прийде на змі-
ну нинішньому поколінню. Відчут-

ні зміни вже відбуваються. За ра-
хунок міського та обласного бюд-
жетів вдалося реалізувати важли-
ві програми. Саме за бюджетні ко-
шти школи та дитячі садочки ни-
ні забезпечують усім необхідним. 
В Умані змогли вирішити питан-
ня, яке турбує багатьох батьків, 
— скасували так звані добровіль-
ні внески в закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти.

Щоб забезпечити фінансуван-
ня видатків на першочергові та не-
відкладні потреби закладів, від-
діл освіти опрацював звернення їх-
ніх керівників і визначив загальну 
суму потреби  в коштах, необхід-
ну для придбання мийних та дезін-
фекційних засобів, господарчих то-
варів, обладнання, матеріалів для 
проведення поточних ремонтів 
приміщень та ділянок під час під-
готовки до нового навчального ро-
ку, придбання канцтоварів для ад-
міністрації та вихованців дошкіль-
них навчальних закладів, часткову 
заміну іграшок, м’якого інвентарю. 
На ці потреби з міського  бюджету  
надано 5 мільйонів 532 тисячі гри-
вень. На заміну вікон усіх закладів 
освіти, облаштування внутрішніх 
туалетів, проведення капітальних 
ремонтів закладів освіти  передба-
чено 2,1 мільйона гривень.

На виконання обласних  про-
грам  «Підвищення якості шкільної 
природничо-математичної  освіти 
на період до 2021 року» та «Впро-
вадження у навчально-виховний 
процес загальноосвітніх навчаль-
них закладів інформаційно-кому-
нікаційних технологій «Сто від-
сотків» на період до 2021 року» на 
умовах співфінансування з облас-
ним бюджетом (50/50) на загаль-
ну суму 3,2 мільйона гривень пла-
нують придбати набори робототех-
ніки ЛЕГО,  лінгафонні  кабінети 
для навчально-виховних закладів. 
Освітня субвенція на засадах  спів-
фінансування з обласним бюдже-
том дасть змогу реалізувати бага-

тьом навчальним закладам програ-
му «Спроможна школа для кращих 
результатів».

Коли «Турбота» 
набуває нового 
значення

Зрозуміло, зауважує міський го-
лова, багато зрушень на краще бу-
ли б неможливими без активної до-
помоги колективу міського управ-
ління праці і соціального захисту 
населення. Завдяки професіона-
лізму начальника управління Га-
лини Кучер у місті втілено бага-
то прогресивних новацій, яким мо-
жуть позаздрити й інші. Тут ство-
рено розгалужену мережу закла-
дів та установ, які надають соці-
альні й реабілітаційні послуги різ-
ним категоріям населення, осо-
бливу увагу приділено реабіліта-
ції дітей та осіб з інвалідністю. Ни-
ні у міській територіальній громаді 
працюють три центри реабілітації 
— для дітей з інвалідністю «Пролі-
сок», комплексної професійної ре-
абілітації осіб з інвалідністю «Бар-
вінок» та реабілітаційний комп-
лекс для людей з особливими по-
требами. Вони забезпечують по-
вний цикл реабілітації осіб з інва-
лідністю від народження і до остан-
ніх днів життя.

Послуги з оздоровлення, відпо-
чинку надають у відділенні реабілі-
тації, оздоровлення та відпочинку 
змішаного типу «Буг» на території 
бази відпочинку на річці Південний 
Буг у с. Ставки, Центрі дозвілля та 
відпочинку для дітей шкільного ві-
ку «Барвограй» за участю фахівців 
із соціальної роботи та студентів. 
Започатковано послуги з інклю-
зивного соціально-реабілітаційно-
го туризму в царині зеленого, істо-
ричного, релігійного туризму без 
обмежень, доступні всім.

Попри карантинні обмеження, 
вдалося спільно з Уманським місь-
ким товариством дружби із зару-
біжними країнами та Уманським 
державним педагогічним універси-
тетом ім. Павла Тичини реалізува-
ти грантовий проєкт — проведення 
Міжнародного художнього симпо-
зіуму-пленеру «Мистецтво без об-
межень» за фінансової підтримки 
Українського культурного фонду в 
сумі 635,9 тисячі гривень. 

Для створення додаткових мож-
ливостей незалежного способу 
життя людей з інвалідністю управ-
ління праці та соціального захис-
ту населення Уманської міської ра-
ди спільного із благодійною органі-
зацією «Фонд родини Нечитайло» 
взяло участь у реалізації  соціаль-
ного проєкту «Соціальні переве-
зення Черкащини». За його підсум-
ками управлінню подаровано авто-
мобіль для  надання транспортних 
соціальних послуг особам з інвалід-
ністю на візках та придбано на умо-
вах співфінансування з уманською 
громадою ще один для перевезен-
ня інших маломобільних груп на-
селення. 

Жителі міста задоволені про-
грамами соціального та медичного 
спрямування. Вони охоплюють со-
ціальною підтримкою понад 25 ти-
сяч осіб. Програми відповідно з по-
требами та новими реаліями до-
повнюють, актуалізують. Програ-
му соціальної допомоги «Турбо-
та», яка налічує 116 пунктів (35 із 
них передбачають фінансову під-
тримку, додаткові пільги, допомоги 
та інші соціальні гарантії жителям 
міста),  розширено для надання до-
даткових пільг сім’ям загиблих на 
війні, учасникам АТО/ООС і вну-
трішньо переміщеним особам, їх-
нім дітям, волонтерам.

У круговерті щоденних справ 
Ірина Плетньова разом з депутат-
ським активом прагне не випусти-
ти з поля зору головного, заради чо-
го прийшла на цю неспокійну робо-
ту, — інтересів людини. На погляд 
її колег і жителів міста, це їй вда-
ється. 

Для Уманського міського голови 
Ірини Плетньової інтереси 
і добробут людей — понад усе

Аби кожен житель міста 
відчув зміни на краще

ЩО МОЖЕ ГРОМАДА? Поставивши в центр уваги інтереси людини, 
депутати Уманської міської ради разом з головою успішно добиваються 
реалізації запланованого
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 9 червня 2021 р. № 597 

Київ

Про затвердження Меморандуму  
про взаєморозуміння  

між Міністерством внутрішніх справ 
України та Міністерством внутрішніх справ 

Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне 
визнання та обмін національних  

посвідчень водія
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх 

справ України та Міністерством внутрішніх справ Об’єднаних Арабських Еміратів про 
взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, вчинений 14 лютого 2021 
р. у м. Абу-Дабі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 червня 2021 р. № 600 
Київ

Про затвердження Порядку проведення 
професійної атестації осіб, які мають 

намір провадити діяльність із сертифікації 
енергетичної ефективності та обстеження 

інженерних систем 
Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про енергетичну ефектив-

ність будівель» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір 

провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інже-
нерних систем, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605 «Про затвер-

дження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити 
діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних сис-
тем» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 62, ст. 2153);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 32 «Про внесення змін 
до Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяль-
ність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 493).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 червня 2021 р. № 600
ПОРЯДОК 

проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність  
із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення професійної атестації фізичних 
осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності 
та обстеження інженерних систем будівель (далі — професійна атестація).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:
відповідна вища освіта — сукупність систематизованих знань, умінь і практич-

них навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах ви-
щої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромехані-
ки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиля-
ції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енер-
гетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель;

заклади вищої освіти — заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців 
з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня (для осіб, які мають намір 
провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель) та не ниж-
че першого (бакалаврського) рівня (для осіб, які мають намір проводити обстежен-
ня інженерних систем будівель) у галузях знань «Архітектура та будівництво», «Елек-
трична інженерія», «Механічна інженерія», «Автоматизація та приладобудування».

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про енерге-
тичну ефективність будівель», «Про освіту» та «Про вищу освіту».

3. Особа, що має намір пройти професійну атестацію (далі — кандидат), подає 
атестаційній комісії такі документи:

1) заяву про допуск до проведення професійної атестації у сфері забезпечення 
енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі — зая-
ва) за формою згідно з додатком 1;

2) скановану копію (фотокопію) документа, що посвідчує особу;
3) скановану копію (фотокопію) документа про відповідну вищу освіту не нижче 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити ді-
яльність із сертифікації енергетичної ефективності);

4) скановану копію (фотокопію) документа про відповідну вищу освіту не нижче 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити 
обстеження інженерних систем);

5) скановані копії (фотокопії) документів, що підтверджують стаж роботи не мен-
ше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будів-
ництва та архітектури або житлово-комунального господарства;

6) стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довіль-
ній формі;

7) інші відомості (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спе-
ціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипло-
ми конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові до-
сягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

4. Подання кандидатом документів може здійснюватися особисто, листом з опи-
сом вкладення або через електронний кабінет користувача Єдиної державної елек-
тронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, ін-
тегровану з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (далі — 
електронний кабінет).

Документи, подані особисто, приймаються атестаційною комісією за описом, ко-
пія якого видається кандидату з відміткою про дату прийняття документів.

Документи, подані не через електронний кабінет, атестаційна комісія вносить до 
Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будів-
ництва (далі — Реєстр будівельної діяльності).

Обробка атестаційними комісіями персональних даних здійснюється відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних».

5. Розгляд заяви та поданих документів здійснюється протягом п’яти робочих днів 
з дня їх отримання.

У разі коли за результатами розгляду заяви та поданих документів виявлено не-
відповідність кандидата вимогам, визначеним у частині другій та абзаці п’ятому час-
тини третьої статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», та/
або недостовірну інформацію, атестаційна комісія приймає рішення про відмову в 
допуску до проведення професійної атестації з обґрунтуванням причин відмови.

За відсутності підстав для відмови в допуску до проведення професійної атеста-
ції атестаційною комісією приймається рішення про допуск до проведення профе-
сійної атестації. 

Відомості щодо рішення про відмову в допуску до проведення професійної атес-
тації або про допуск до проведення професійної атестації та копії таких рішень вно-
сяться атестаційною комісією до Реєстру будівельної діяльності в день їх прийняття 
атестаційною комісією.

6. Професійна атестація проводиться на платній основі атестаційною комісією, 
утвореною закладом вищої освіти або саморегулівною організацією у сфері енерге-
тичної ефективності (далі — саморегулівна організація).

Вартість послуг та порядок внесення плати за проведення професійної атестації 
(крім видачі кваліфікаційного атестата) визначаються на договірних засадах між за-
кладом вищої освіти або саморегулівною організацією та кандидатом.

7. Атестаційна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб (голова, секре-
тар та інші члени комісії), повноваження яких визначаються положенням про атес-
таційну комісію.

Положення про атестаційну комісію та її персональний склад затверджуються за-
кладом вищої освіти або саморегулівною організацією.

Голова, секретар, інший член атестаційної комісії не має права проходити профе-
сійну атестацію в атестаційній комісії, до складу якої він входить або входив.

8. Голова та інші члени атестаційної комісії повинні мати відповідну вищу освіту не 
нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти та досвід викладання у закладах 
вищої освіти не менше п’яти років.

Не менш як один член атестаційної комісії повинен провадити діяльність із серти-
фікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем, що підтвер-
джується щонайменше одним внесеним до Реєстру будівельної діяльності енерге-
тичним сертифікатом та/або звітом про результати обстеження інженерних систем 
за останні 12 місяців.

Член атестаційної комісії позбавляється права здійснювати професійну атеста-
цію у разі внесення до Реєстру будівельної діяльності складеного ним протягом 
останніх 12 місяців енергетичного сертифіката або звіту про результати обстежен-
ня інженерних систем, що за результатами незалежного моніторингу не відпові-
дає вимогам законодавства або не був підготовлений незалежно (зокрема за на-
явності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енер-
гоаудиторів або фахівців з обстеження інженерних систем у результатах сертифі-
кації або обстеження).

9. Атестаційна комісія протягом десяти робочих днів після її утворення вносить до 
Реєстру будівельної діяльності такі відомості та документи:

найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, що утворила атестаційну комісію;
скановану копію (фотокопію) наказу про утворення атестаційної комісії та її пер-

сональний склад;
скановану копію (фотокопію) положення про атестаційну комісію;
затверджену освітньо-професійну програму за напрямом (спеціалізацією) «Сер-

тифікація енергетичної ефективності будівель» та/або «Обстеження інженерних сис-
тем будівель» (за наявності);

скановану копію (фотокопію) затверджених правил проходження атестації;
скановану копію (фотокопію) затвердженого порядку оцінювання кандидатів під 

час кваліфікаційного іспиту;
скановану копію (фотокопію) затверджених правил проходження освітньо-про-

фесійної підготовки;
інші додаткові відомості про атестаційну комісію (за рішенням комісії).
10. У разі зміни у відомостях та документах, передбачених пунктом 9 цього Поряд-

ку, атестаційна комісія протягом трьох робочих днів з дня внесення відповідних змін 
вносить їх до Реєстру будівельної діяльності.

11. Особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної 
ефективності та обстеження інженерних систем будівель, можуть проходити профе-
сійну підготовку за відповідною освітньо-професійною програмою.

12. Освітньо-професійні програми за напрямами (спеціалізаціями) «Сертифіка-
ція енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем буді-
вель» відповідають вимогам до мінімальної кількості компонентів освітньо-профе-
сійних програм, визначеним у додатку 2, та містять:

не менше 90 годин навчання кожна, з яких не менше як 36 —  аудиторні години;
практичні заняття із складення енергетичного сертифіката будівлі (для напряму 

(спеціалізації) «Сертифікація енергетичної ефективності будівель»);
практичні заняття щодо складання звіту про результати обстеження інженерних сис-

тем будівлі (для напряму (спеціалізації) «Обстеження інженерних систем будівель»).
Практичні заняття за відповідним напрямом (спеціалізацією) проводить фахівець 

з аудиту енергетичної ефективності будівель або фахівець з обстеження інженерних 
систем будівель, який має не менш  як один внесений до Реєстру будівельної діяль-
ності енергетичний сертифікат або звіт про результати обстеження інженерних сис-
тем за останні 12 місяців.

13. Професійна атестація проводиться шляхом складення кандидатом письмо-
вого кваліфікаційного іспиту, який включає виконання тестових та ситуаційних за-
вдань. Кількість тестових завдань становить не менше 25, кількість ситуаційних за-
вдань — не менше трьох.

14. Для складення кваліфікаційного іспиту кандидат повинен дати 70 відсотків 
правильних відповідей загальної кількості тестових та загальної кількості ситуацій-
них завдань відповідно до порядку оцінювання кандидатів під час кваліфікаційного 
іспиту, затвердженого атестаційною комісією.

15. Атестаційна комісія видає кандидату на його вимогу копії відповідей на тесто-
ві та ситуаційні завдання, що надав кандидат під час кваліфікаційного іспиту, засвід-
чені головою атестаційної комісії.

16. Атестаційна комісія у місячний строк з дня отримання заяви та поданих доку-
ментів за результатами складення кандидатом кваліфікаційного іспиту приймає рі-
шення про видачу кваліфікаційного атестата або про відмову в його видачі за фор-
мою згідно з додатком 3. 

17. Атестаційна комісія відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата в разі не-
складення особою кваліфікаційного іспиту.

Особа, якій відмовили у видачі кваліфікаційного атестата у разі нескладення ква-
ліфікаційного іспиту, може пройти повторну атестацію не раніше ніж через шість мі-
сяців з дня внесення запису про відповідне рішення до Реєстру будівельної діяль-
ності.

18. Атестаційна комісія приймає рішення про анулювання кваліфікаційного атес-
тата енергоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних систем або про відмову у 
видачі кваліфікаційного атестата під час проведення професійної атестації, яку про-
ходить особа після закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, в разі наявнос-
ті інформації про невідповідність вимогам законодавства складених енергоаудито-
ром або фахівцем з обстеження інженерних систем енергетичних сертифікатів та/
або звітів про результати обстеження інженерних систем, що надійшла за результа-
тами проведеного відповідно до статті 14 Закону України «Про енергетичну ефектив-
ність будівель» моніторингу таких сертифікатів та/або звітів.

Рішення про анулювання кваліфікаційного атестата атестаційна комісія приймає 
протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідної інформації.

Видача, відмова у видачі та анулювання кваліфікаційного атестата енергоауди-
тора чи фахівця з обстеження інженерних систем здійснюється на підставі рішення 
атестаційної комісії або судового рішення шляхом внесення атестаційною комісією 
запису до Реєстру будівельної діяльності.

Відомості щодо рішення про видачу кваліфікаційного атестата, про відмову у ви-
дачі кваліфікаційного атестата та про анулювання кваліфікаційного атестата енер-
гоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних систем та копії таких рішень вно-
сяться атестаційною комісією до Реєстру будівельної діяльності в день їх прийняття.

Кваліфікаційний атестат енергоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних 
систем вважається анульованим з дня внесення запису про це до Реєстру будівель-
ної діяльності.

Фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель чи фахівець з обстеження 
інженерних систем будівель, кваліфікаційний атестат якого анульовано, або канди-
дат, якому відмовили у видачі кваліфікаційного атестата відповідно до цього пункту, 
може пройти повторну професійну атестацію не раніше ніж через три роки з дня вне-
сення запису про відповідне рішення до Реєстру будівельної діяльності.

19. Кваліфікаційний атестат видається безоплатно за формою згідно з додатком 4.
20. Строк дії кваліфікаційного атестата становить п’ять років з дати його видачі.
21. Рішення атестаційної комісії про видачу, анулювання або відмову у видачі ква-

ліфікаційного атестата може бути оскаржене в судовому порядку.
Додаток 1 

до Порядку 
 Голові атестаційної комісії

_______________________________________ 
(ініціали, прізвище)

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

_______________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника  

_____________________________________________ 
податків або серія (за наявності) та номер паспорта  

____________________________________________

громадянина України (для фізичних осіб, які через 

____________________________________________ 
свої релігійні переконання відмовляються від  

____________________________________________

одержання реєстраційного номера облікової картки  
____________________________________________

платника податків та повідомили про це відповідний  
____________________________________________

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

ЗАЯВА  
про допуск до проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної 

ефективності та обстеження інженерних систем будівель
Прошу допустити мене до проходження професійної атестації з метою отриман-

ня кваліфікаційного атестата на право провадити діяльність із сертифікації енерге-
тичної ефективності будівель / обстеження інженерних систем будівель (необхідне 
підкреслити).

Додатки:   1. 
        2. 

____ _____________ 20____ р.              _________________
     (підпис)

Додаток 2 
до Порядку 

ВИМОГИ  
до мінімальної кількості компонентів освітньо-професійної програми  

«Сертифікація енергетичної ефективності будівель»

Компоненти освітньо-професійної програми
Загальна інформація про енергетичну сертифікацію будівлі

1. Енергетична сертифікація будівель. Правові засади енергетичної сертифікації 
будівель в Україні. Нормативна документація, яка регламентує діяльність у сфері 
енергетичної ефективності будівель
2. Досвід інших країн щодо енергетичної сертифікації будівель
3. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності. Енергетичний ау-
дит будівель
4. Визначення енергетичної ефективності будівель під час розроблення проектної 
документації. Розділ «Енергоефективність»

Фізичні основи теплової ізоляції будівель
5. Технічні характеристики будівлі. Будівельна теплофізика. Оцінка огороджуваль-
них конструкцій будівлі
6. Розрахунок геометрії будівлі. Визначення теплотехнічних характеристик будівлі
7. Розрахунок трансмісійних втрат через огороджувальні конструкції будівлі
8. Проведення аналізу та врахування кліматичних умов. Будівельна кліматологія
9. Заходи щодо підвищення енергоефективності огороджувальних конструкцій бу-
дівлі та розрахунок економії енергії від впроваджених заходів  

Інженерні системи будівлі та їх обладнання
10. Стандарти та вимоги законодавства щодо систем опалення, охолодження та га-
рячого водопостачання. Типи системи опалення (охолодження)  та гарячого водо-
постачання: централізоване та індивідуальне
11. Внутрішня система опалення та гарячого водопостачання будівлі. Розрахунок 
енергопотреби для опалення, охолодження та гарячого водопостачання. Енергос-
поживання на потреби опалення, охолодження та гарячого водопостачання. Розра-
хунок витрат енергії у підсистемах тепловіддачі та розподілення
12. Втрати енергії при генерації, розподілі та тепловіддачі енергії на опалення (охо-
лодження) та гаряче водопостачання
13. Види котлів. Термодинаміка процесу горіння. Контроль процесу горіння. Коефі-
цієнт ефективності та його обчислення. Типи та параметри палива. Газові та вугіль-
ні котли. Використання біопалива. Регулярне використання котлів
14. Типи та методи модернізації системи опалення (охолодження) та гарячого ви-
користання будівлі. Заходи щодо підвищення ефективності системи опалення і га-
рячого водопостачання будівлі та розрахунок економії енергії від впроваджених за-
ходів
15. Система вентиляції та кондиціювання повітря: тип систем вентиляції та конди-
ціонування повітря в будівлях. Заходи щодо підвищення енергоефективності сис-
теми вентиляції та кондиціювання повітря та розрахунок економії енергії від впро-
ваджених заходів  
16. Розрахунок теплопередачі з вентиляцією
17. Система освітлення. Розрахунок споживання енергії на освітлення. Сучасні тех-
нології освітлення. 
Заходи щодо підвищення енергоефективності системи освітлення та розрахунок 
економії енергії від впроваджених заходів  
18. Побутова техніка, електроприводи та насоси, обігрівачі, водонагрівачі та інша 
електрична техніка, яка впливає на енергоспоживання  
19. Використання відновлюваних джерел енергії в будівлях

Методика розрахунку енергетичної ефективності будівель
20. Енергетичний баланс. Фактичне споживання, базове споживання, споживання 
після впровадження заходів. Порівняння розрахункового та фактичного рівня спо-
живання
21. Розрахунок енергетичної ефективності будівель відповідно до Методики визна-
чення енергетичної ефективності будівель, яка затверджується Мінрегіоном
22. Практична робота з проведення енергетичної сертифікації будівлі та складення 
енергетичного сертифіката
23. Навчання роботі в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва

Обстеження будівлі та збір інформації
24. Алгоритм проведення енергетичного аудиту. Збір вхідних даних. Перелік інфор-
мації, яку необхідно отримати щодо зовнішніх огороджувальних конструкцій будів-
лі та інженерних систем.
Перелік питань, які необхідно поставити власнику будівлі. Складення анкети опи-
тувальника. Методика візуального огляду будівлі. Робота з технічною документа-
цією будівлі
25. Вимірювальне обладнання. Визначення санітарно-гігієнічних та мікрокліматич-
них умов та рівня освітлення приміщень

Економічна оцінка заходів
26. Фінансова та економічна оцінка запланованих енергоефективних заходів
27. Розрахунок сумарних інвестицій, грошових потоків , чистої теперішньої вартості 
проекту, строку окупності проекту, внутрішньої норми рентабельності
28. Процентна ставка, ставка дисконтування. Розрахунок економії енергії від усіх 
запропонованих заходів

Додаток 3 
до Порядку

РІШЕННЯ 
атестаційної комісії 

______________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти/саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності)

від _____ ____________ 20____ р. № ______________    
Комісія у складі голови ______________________________________________ та

   (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
членів комісії ___________________________________________________________
 (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
______________________________________________________________________

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

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
за результатами проходження кваліфікаційного іспиту прийняла рішення про вида-
чу/відмову у видачі
______________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, що подала заяву про 
______________________________________________________________________

проведення професійної атестації із сертифікацій енергетичної ефективності та 
______________________________________________________________________

обстеження інженерних систем будівель)
кваліфікаційного атестата на право провадження діяльності із сертифікації енерге-
тичної ефективності будівель/обстеження інженерних систем будівель.
Додатки: 1. Оригінали тестових та ситуаційних завдань кваліфікаційного іспиту, ви-

конаних особою, що подала заяву про допуск до проведення професійної 
атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження 
інженерних систем будівель, на ______арк.
2. Заява про допуск до проведення професійної атестації у сфері забезпе-
чення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем буді-
вель з документами, що додаються до неї, на _______арк.
3. Рішення про проведення професійної атестації на ______арк.

Голова комісії  ___________
(підпис)

______________________________________
(ініціали (ініціал власного імені), прізвище)

Члени комісії: ___________
(підпис)

______________________________________
(ініціали (ініціал власного імені), прізвище)

___________
(підпис)

______________________________________
(ініціали (ініціал власного імені), прізвище)

___________
(підпис)

______________________________________
(ініціали (ініціал власного імені), прізвище)

___________
(підпис)

______________________________________
(ініціали (ініціал власного імені), прізвище)

Додаток 4 
до Порядку

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ АТЕСТАТ 
№ ______________________ 

Цей кваліфікаційний атестат засвідчує, що ________________________________
                 (прізвище,
______________________________________________________________________

власне ім’я, по батькові (за наявності)
на підставі рішення атестаційної комісії _____________________________________
    (найменування закладу вищої освіти/
______________________________________________________________________

саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності)
від ___  _______________________ 20____ р. № __________________ має право 
провадити діяльність з ___________________________________________________
         (проведення сертифікації енергетичної ефективності/
______________________________________________________________________

обстеження інженерних систем будівель (зазначити необхідне)

Кваліфікаційний сертифікат діє до  _____  __________ 20___ р.
Голова атестаційної комісії ___________

(підпис)
___________________________________

(ініціали (ініціал власного імені), прізвище)

м. _________
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 червня 2021 р. № 611 
Київ

Про внесення змін до деяких актів  
Кабінету Міністрів України 

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

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 611

ЗМІНИ, 
 що вносяться до актів Кабінету Міністрів України 

1. Примітку до додатка 5 до Правил санітарної охорони території України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. № 893 (Офіційний ві-
сник України, 2011 р., № 65, ст. 2538), після абзацу другого доповнити новим абзацом 
такого змісту: 

«Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну 
допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодав-
ством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охо-
рони здоров’я. На свідоцтві  проставляється печатка надавача медичних послуг та під-
пис лікаря.».

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і 
п’ятим.

2. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 
ситуації» — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17 лю-
того 2021 р. № 104 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 664) та від 21 квітня  
2021 р. № 405 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 35, ст. 2100), цифри і слово  
«30 червня» замінити цифрами і словом «31 серпня».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встанов-
лення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, 
№ 17, ст. 664, № 27, ст. 1442, № 31, ст. 1786, № 35, ст. 2100, № 38, ст. 2283) — із змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 583:

1) у пункті 1 цифри і слово «30 червня» замінити цифрами і словом «31 серпня»;
2) пункт 22 викласти в такій редакції:
«22. З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється «зелений» рівень епіде-

мічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують гро-
мадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, 
довідки про звернення за захистом в Україні;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без грома-

дянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страхо-
вою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка 
має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компані-
єю-партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням 
COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні, крім:

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та 
осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних дер-
жав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Украї-
ні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють 
регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, 
річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав—членів НАТО та держав—
учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з під-
готовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, упо-
вноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє інозем-
цям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, визначеному 
статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль»;

5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без грома-
дянства без негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної лан-
цюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке 
проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документа, що 
підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними 
ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — доку-
мент, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого відповідно до Між-
народних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною 
міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію, крім:

іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років;
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та 

осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту;
працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних дер-

жав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Украї-
ні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють 
регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, 
річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учас-
ниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготов-
ки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, упо-
вноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє інозем-
цям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, визначеному 
статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль»;

6) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та 
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іно-
земцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) стра-
хування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною 
страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відноси-
ни із страховою компанією — партнером на території України (асистанс), покриває витра-
ти, пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк перебування в Україні, крім:

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України;
працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих 

в Україні.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, упо-

вноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє інозем-
цям та особам без громадянства у в’їзді на тимчасово окуповані території в Донецькій та 
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзді з них згід-
но з Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний ві-
сник України, 2015 р., № 46, ст. 1485), та Порядком в’їзду осіб, переміщення товарів на 
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, перемі-
щення товарів з таких територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446);

7) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігій-
них, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому 
числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) без 
одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, 
зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виго-
товлених самостійно.

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх 
учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 мето-
дом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронаві-
русу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, або до-
кумента, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

8) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режи-
мі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у 
міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполучен-
ні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною харак-
теристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий тран-
спортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального за-
хисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за викорис-
танням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального захисту, зокрема респіра-
торів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

9) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієн-
тами не менш як 1,5 метра;

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними 
масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захис-
ту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі ви-
готовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господа-
рювання (через вікна видачі, тераси тощо);

не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захис-
ту в окремі контейнери (урни).»;

3) доповнити постанову пунктом 23  такого змісту:
«23. «Жовтий» рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі наявності протя-

гом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:
кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на  100 тис. населення за 

останні 14 днів становить більш як 75 осіб; 
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної лан-

цюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — 
більш як 4 відсотки;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на ви-
значення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. на-
селення становить менш як 300 тестувань;

наявність підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на тери-
торії хоча б одного регіону.

 «Жовтий» рівень епідемічної небезпеки встановлюється одночасно на території  
всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров’я, яке розміщуєть-
ся на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням  
http://covid19.gov.ua). 

Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій щодо запровадження «жовтого» рівня епідемічної небезпеки набирає чинності 
не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

У разі відсутності протягом семи днів підряд ознак для встановлення «жовтого» рів-
ня епідемічної небезпеки, визначених цим пунктом, рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на всій території України вста-
новлюється «зелений» рівень епідемічної небезпеки.»;

4) у пункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3. У разі встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки додатково до обмеж-

увальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 22 цієї постанови, забороня-
ється:»;

підпункти 1—5, 8, 12 виключити;
5) у пункті 7:
у підпункті 3:
в абзаці першому слова  і цифри «таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони 

були в контакті із хворою на COVID-19 особою» виключити;
доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«періоду, коли на території України встановлено «зелений» рівень епідемічної небез-

пеки;».
У зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати відповідно абзацами третім — сьо-

мим;
абзац сьомий виключити;
у підпункті 4:
в абзаці першому слова і цифри «таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони бу-

ли в контакті із хворою на COVID-19 особою» виключити;
доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«періоду, коли на території України встановлено «зелений» рівень епідемічної небез-

пеки;».
У зв’язку з цим абзаци другий — восьмий вважати відповідно абзацами третім — 

дев’ятим;
абзац шостий після слів «закладів освіти» доповнити словами «, в тому числі на  курси 

(відділення) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти»;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;»;
6) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
«На період, коли на території України встановлено «зелений» рівень епідемічної не-

безпеки, поточний контроль за допомогою мобільного додатка не здійснюється.»;
7) абзац четвертий пункту 32 викласти в такій редакції:
«вживати заходів до збільшення кількості тестувань у разі, коли середня кількість тес-

тувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антиге-
на коронавірусу SARS-CoV-2 на території регіону становить менш як 350 тестувань на 100 
тис. населення протягом останніх семи днів;»;

8) пункт 413 виключити.

В провадженні приватного нотаріуса Харківського місь-

кого нотаріального округу Башинської Л.B знаходиться 

спадкова справа після померлого 29.12.2020 

МІКАЕЛЯН МИКОЛИ ОВСЕПОВИЧА, 

02.09.1947 року народження. 

Прошу усіх зацікавлених осіб до 10.07.2021 включно 

звернутися за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 15

У зв’язку з відкриттям спадкової справи після померлого 
04 січня 2021 року 

ТАНФІЛОВА АБРАМА ЯКОВИЧА,  
16 лютого 1921 року народження, 

який проживав: місто Харків, вулиця Мироносицька, бу-
динок № 93, квартира 52, розшукуються спадкоємці за за-
коном. Спадкоємцям звертатися до приватного нотаріуса 
Орлової Олени Миколаївни протягом місяця з дня публікації 
цього оголошення за адресою: місто Харків, вулиця Мироно-
сицька, буд. 65, кв. 45. Тел. +380677761220.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні  
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 
року народження, викликається на 13-30 годину 24 червня 
2021 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської 
області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судового за-
сідання у провадженні №1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17. 
Поважні причини неприбуття обвинуваченої на виклик суду 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченої  передбачені статтями 139, 323 КПК України.

 Суддя Коваленко О.А.

Розшукуються спадкоємці 
за законом 

ШМАТЬКА  
МИКОЛИ ІВАНОВИЧА, 

06.03.1941 р.н., 
померлого 27.01.2021 р., що 
проживав: м. Харків, пр-т Трак-
торобудівників, 134-Б, кв. 9. 
Звертатися до приватного но-
таріуса Левковець О.Л. за адре-
сою: м. Харків, вул. Валентинів-
ська, 37/128. 

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Коновален-
ка Сергія Юрійовича, 27.11.1974 року народження, зареєстрований за 
адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Центральна (ко-
лишня вул. Калініна), буд. 124, кв. 2, для повідомлення про закінчення 
досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження №22017080000000090, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 13.11.2017, за ч.1 ст.258-3 КК України на 
10 год. 00 хв. 21.06.2021 у кабінет № 102 слідчого відділу УСБУ в За-
порізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Хорс (дів. Се-
ремову) Раїсу Володимирівну, 24.09.1982 року народження, зареєстро-
вану за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкі-
на, буд. 19, кв. 6, для повідомлення про закінчення досудового роз-
слідування та ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня №22021080000000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 12.02.2021, за ч.1 ст.258-3 КК України на 10 год. 00 хв. 
21.06.2021 у кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Розшукується спадкоємець громадянки Орловської Наталі Львівни, 1949 року 
народження, померлої 05 листопада 2020 року в Запорізькій області, місто Бер-
дянськ — 

гр. ОГАНЕСЯН ЕДІСОН ЛІПАРИТОВИЧ, 
27 грудня 1933 року народження, 

з метою закликання його до спадкування. Спадкоємцю прошу звернутися у 
десятиденний строк з дня публікації цього оголошення до приміщення, що є 
робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нотаріального 
округу Запорізької області Солопової О.О. за адресою: Запорізька область, 
місто Бердянськ, вулиця Університетська, будинок 43- пр. Праці, будинок 37. 
Телефон для довідок: (06153) 4- 44-24, (099) 788-66-61.

КС «Супермаркет грошей»
(код ЄДРПОУ 41672177)

повідомляє своїх членів про проведення загальних зборів, які відбудуться   
25 липня 2021 р. о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 81А.  

Реєстрація з 09.00 до 10.00
Порядок денний

1. Внесення змін і доповнень  до Статуту кредитної спілки.
2. Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
3. Прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом 

збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових 
внесків.

4. Прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної 
спілки.

5. Затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний ко-
мітет та правління.

6. Інші питання.

Янукович Олександр Вікторович, 10.07.1973 р.н., відповідно до ви-
мог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 07, 08 
та 12 липня 2021 року о 16 год. 00 хв. до детектива Національного бю-
ро Швидкого Ярослава Юрійовича в каб. № 439 Національного антико-
рупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 
3, тел. +38(044)363-97-20, для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42015000000002833 від 25.12.2015, за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 2 ст. 
205, ч. 1 ст. 255 КК України. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття зазначені в ст. 139 КПК України.

Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до ви-
мог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 07, 08 та 
12 липня 2021 року о 10 год. 00 хв. до детектива Національного бю-
ро Швидкого Ярослава Юрійовича в каб. № 439 Національного антико-
рупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 
3, тел. +38(044)363-97-20, для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015000000002833 від 25.12.2015, за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 2 ст. 
205, ч. 1 ст. 255 КК України. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття зазначені в ст. 139 КПК України.

До Ужгородського районного суду, м. Ужгород, вул. Загорська 53 ви-
кликається обвинувачений Мочар Костянтин Юрійович, 01.07.1964 р.н., 
зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Бу-
штино, вул. Паркова, буд.11. Відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального про-
вадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Мо-
чар К.Ю., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.110 
КК України, яке відбудеться 22.06.21р. о 15.00 год. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду згідно зі ст. 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені  ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Зарева  Н.І.

У провадженні Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області  
(у складі судді У.І. Костюк) знаходиться кримінальне провадження про об-
винувачення Азарової Тетяни Михайлівни, 06 червня 1970 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 
191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України .

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 29 черв-
ня 2021 року о 15.30 годині у приміщенні Кам’янка-Бузького районного суду 
Львівської області, за адресою: Львівська область, м. Кам’янка-Бузька, вул. 
Незалежності, 29 (3 поверх).

Попереджаємо Азарову Тетяну Михайлівну, 06.06.1970 року народжен-
ня, зареєстровану за адресою: Львівська область, м. Кам’янка-Бузька, вул. 
Шкільна, 15, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані 
дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних 
доказів у матеріалах справи.

КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» 
(інд.код 32855406) як управитель ФФБ виду А об’єкта «Житловий буди-
нок з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташо-
ваного на земельній ділянці за адресою: м. Київ, проспект Правди, 80-
82 у Подільському районі м. Києва», на підставі судових рішень, набу-
ло майнові права на частину житлових та нежитлових приміщень в ука-
заному об’єкті будівництва, що належали попередньому забудовнику, 
і пропонує добросовісним, надійним та інвестиційно спроможним бу-
дівельним компаніям взяти участь у його добудові, як забудовник-ін-
вестор.

Пропозиції від потенційних забудовників-інвесторів приймають-
ся за адресою:  вул. Володимирська, 42, м. Київ; тел.: (044) 201-20-63;  
ел. пошта: zitlo.invest@gmail.com.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ОГОЛОШЕННЯ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 83 784

Загальний тираж за червень 185 572

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

10..15
24..29 13..18

25..30

13..18
23..28

14..19
22..27

13..18
24..29

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +25 +30 Черкаська +13 +18 +23 +28
Житомирська +13 +18 +25 +30 Кіровоградська +13 +18 +23 +28
Чернігівська +12 +17 +25 +30 Полтавська +13 +18 +23 +28
Сумська +12 +17 +24 +29 Дніпропетровська +13 +18 +21 +26
Закарпатська +11 +16 +27 +32 Одеська +14 +19 +21 +26
Рівненська +10 +15 +24 +29 Миколаївська +14 +19 +22 +27
Львівська +10 +15 +24 +29 Херсонська +14 +19 +22 +27
Івано-Франківська +10 +15 +23 +28 Запорізька +14 +19 +21 +26
Волинська +10 +15 +24 +29 Харківська +13 +18 +24 +29
Хмельницька +10 +15 +24 +29 Донецька +13 +18 +22 +27
Чернівецька +11 +16 +22 +27 Луганська +13 +18 +24 +29
Тернопільська +10 +15 +24 +29 Крим +13 +18 +21 +26
Вінницька +13 +18 +23 +28 Київ +16 +18 +27 +29

Укргiдрометцентр

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Лу-
ганської області від 16.06.2021 (унікальний номер судової справи 
в Єдиному реєстрі судових рішень 428/5371/21) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 12021130000000005 від 05.01.2021, стосовно під-
озрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 438 КК України:

- Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, місце 
реєстрації: _________________________ м. Рубіжне, Сєвєродонець-
кий район, Луганська область.

- Вєдєрникова Віталія Володимировича, 11.11.1975 року наро-
дження, місце реєстрації: _________________________ м. Рубіжне, 
Сєвєродонецький район, Луганська область;

- Видиша Олексія Сергійовича, 25.06.1983 року народження, міс-
це реєстрації: __________________________ м. Рубіжне, Сєвєродо-
нецький район, Луганська область;

- Додукалова Володимира Вікторовича, 08.03.1970 року наро-
дження, місце реєстрації: _________________________ м. Рубіжне, 
Сєвєродонецький район, Луганська область.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваним Цибенку Роману Євгеновичу, 24.04.1980 року на-
родження, місце реєстрації: _________________ м. Рубіжне, Сєвє-
родонецький район, Луганська область, Вєдєрникову Віталію Во-
лодимировичу, 11.11.1975 року народження, місце реєстрації: 
_________________ м. Рубіжне, Сєвєродонецький район, Луган-
ська область, Видишу Олексію Сергійовичу, 25.06.1983 року наро-
дження, місце реєстрації: _____________________ м. Рубіжне, Сє-
вєродонецький район, Луганська область, Додукалову Володи-
миру Вікторовичу, 08.03.1970 року народження, місце реєстрації: 
_________________ м. Рубіжне, Сєвєродонецький район, Луганська 
область, відповідно до вимог ст. ст.133, 135, 297-5 КПК України не-
обхідно з’явитися 21.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021 о 09 год. 00 хв. 
до Слідчого управління Головного управління Національної поліції 
в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Вілєсова,1 до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луган-
ській області Горіна А.В. для отримання повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146,  
ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у даному кримінальному провадженні. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Алієв Джалал Джамалович, 07.05.1969 року народження, уродженець  

с. Ахти, Ахтинського району, Республіка Дагестан, Російської Федерації, да-
гестанець, громадянин України, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, місто Горлівка, вулиця Малинича, 46/133, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 138, 139, КПК України викликається із захисником 22.06.2021 
на 10 год. 00 хв. до слідчого другого відділу Управління з розслідування 
злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, 
Державного бюро розслідувань Крупки А.В. у службовий кабінет № 512 
за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення повідомлен-
ня про підозру, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014110100000089 
від 22.01.2014.

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик.

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового 

рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора;

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

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

№ 18/1-30546-20 від 02.06.2021
Чесноков Олександр Євгенович, 12.08.1966 року народжен-

ня, зареєстрований за адресою: Україна, Автономна Республі-
ка Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Сталінграду, буд. 36, кв. 
56, проживаючий за адресою: Україна, Автономна Республіка 
Крим, м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 5, кв. 5,  відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК України) викликається 19 лип-
ня 2021 року о 10:00 год. до Офісу Генерального прокурора за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет № 1008 Б (тел. 
044-596-72-73) для участі у проведенні допиту як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 42016000000002299 від 
09.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України та 
інших слідчих дій.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрю-
ваний зобов’язаний прибути за викликом до прокурора, а в ра-
зі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це прокурора.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами непри-
буття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою 
або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини не-
переборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживан-
ня протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-
жі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охоро-
ни здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близь-
ких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйоз-
на загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки 
про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбут-
тя на виклик: 

ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим 
Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її 
змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накла-
дається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру 
мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної за-
робітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї стат-
ті, до підозрюваного може бути застосовано привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи 
судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинува-
ченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження. 

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик 
особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що та-
ка особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, у випадку обґрунтованої немож-
ливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, 
другою, четвертою — сьомою цієї статті, публікується в засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального про-
курора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважаєть-
ся такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з мо-
менту опублікування повістки про її виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на 
офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Старший групи прокурорів -
прокурор відділу
Офісу Генерального прокурора                О. Шнайдер

Конкурс на зайняття посади директора Інституту водних проблем  
і меліорації Національної академії аграрних наук України

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на за-
йняття посади директора Інституту водних проблем і меліорації НААН 
(03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють 
державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора фі-
лософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та 
(або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід 
роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основно-
го напряму діяльності цієї наукової установи.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення Ака-
демією.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні докумен-
ти:

1. заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазнача-
ється інформація про застосування або незастосування до претендента об-
межень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про нау-
кову і науково-технічну діяльність»;

2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3x4 см);
3. автобіографію;
4. копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатрично-

го огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових 
попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний 
вісник України, 2000 p., № 39, ст. 1656);

6. довідку про наявність або відсутність судимості;
7. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчини-

ли корупційні правопорушення;
8. копію паспорта, засвідчену претендентом;
9. копію трудової книжки;
10. письмову згоду на обробку персональних даних;
11. декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до За-

кону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), ма-

ють бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претен-
дента, засновником або нотаріально).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише 

електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення вибо-
рів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі 
не подання зазначених документів, претендент не допускається до учас-
ті у виборах.

Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеля-
новича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або  
kadrynaas@ukr.net

У разі неподання повного пакета документів, претендент не допускаєть-
ся до участі у конкурсі.

Телефон для довідок : (044) 521-92-91.

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 24.05.1980 р.н., уроджен-

ка м. Лисичанськ Луганської області, яка зареєстрована за адресою: вул. 
Пушкіна, буд. 17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 30.06.2021 на 10 год.15 хв. до Івано-Франківсько-
го міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кри-
мінального провадження про обвинувачення Алдохіної Марини Микола-
ївни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Деркач Н.І.

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Ніколаєнко Ганна Степанівна, 03.06.1976 р.н., уро-

дженка Луганської області, зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, квартал Гагаріна, 15/49, на підставі ст.ст.134, 
135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 30 червня 
2021 року о 09-30 год. та 09 липня 2021 року о 10-00 год. до Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, 
зал № 19, для розгляду кримінального провадження про обвинува-
чення Ніколаєнко Ганни Степанівни, яка обвинувачується у вчинен-
ні злочину, передбаченого ст.258-3 ч.1 КК України.

Суддя Лазарів О.Б.
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