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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження плану заходів з 
підготовки та відзначення 25-ї 
річниці Конституції України»

«Урядовий кур’єр» розповідає про 
Поліську митницю, яка від початку 
року утримує першість за рівнем 
надходжень до держбюджету серед 
митних органів України

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА ДНЯ

32 країни 
візьмуть участь у навчаннях Sea 

Breeze-2021 — найбільше в історії. Буде 
задіяно 5000 військових, 32 кораблі, 40 

літаків, 18 команд спецоперацій та дайвінгу

Ризиків для фермера має стати менше
НАПЕРЕДОДНІ. Через механізми відкритих даних, взаємодії місцевої і державної влади 
необхідно забезпечити реальний результат втілення земельної реформи

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр» 

Відшуміло велелюдне зі-
брання сільгоспвиробників 

у Черкасах, присвячене Дню 
фермера. Оглянути IV всеу-
країнську виставку «AgroShow 

Ukraine-2021», на яку приїхали 
представники більшості облас-
тей. Окрім розмаїття презенто-
ваної нової техніки, представ-
лення сучасних концепцій, роз-
робок вітчизняних технологів, 
тут не бракувало жвавого, від-
вертого спілкування. Зустріча-

лися не лише фермери, агроно-
ми, керівники підприємств, а й 
ті, хто сьогодні впливає на роз-
виток та підтримку галузі, — 
керівники і чиновники, серед 
яких були міністр аграрної по-
літики та продовольства Украї-
ни Роман Лещенко, голова Чер-

каської облдержадміністрації 
Олександр Скічко та інші поса-
довці.

Сьогодні надзвичайно важ-
ливо, щоб розвивався сільсько-
господарський сектор. Там, де 
об’єднана територіальна грома-
да має фермерське господар-

ство, є робота для жителів, зау-
важив Олександр Скічко. А там, 
де нема фермера, нема й робо-
чих місць, нема розвитку, і та-
ка громада поступово зникає. На 
жаль, такі нинішні реалії. 

— Та й сільськогосподар-
ські виробники нині інші. 3

2

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pr

es
id

en
t.g

ov
.u

a

Українці 
зобов’язані  
жити довше

Програму спрямовано на всі вікові категорії та групи населення

ТУРБОТА. Стартувала програма Президента  
«Здорова нація», адже рух — то основа буття   

Вітання Прем’єр-міністра 
до Дня державної служби

Шановні колеги!
Від імені Уряду та 

від себе особисто ві-
таю з професійним 
святом — Днем дер-
жавної служби!

Ми живемо в непро-
стий, але цікавий пе-
ріод, коли нам дово-
диться постійно змі-
нюватися та профе-
сійно зростати, щоб 
відповідати вимогам 
часу та суспільству. 
І в авангарді цих змін 
постійно перебувають державні службовці. 
Саме тому серед реформ, які сьогодні продо-
вжує запроваджувати Уряд, важливе місце по-
сідає реформування державного управління та 
державної служби.

Протягом останніх років нам вдалося здій-
снити ряд важливих кроків, що стосуються 
побудови державної служби нового формату 
на основі принципів доброчесності та профе-
сійності. Адже від ефективності роботи дер-
жавної служби залежить суспільно-політич-
на стабільність, соціальна безпека та захист 
громадян, запровадження та реалізація ре-
форм та вирішення багатьох інших важливих 
питань.

З нагоди свята бажаю невичерпної енергії та 
наснаги у нелегкій справі служіння держави. Ві-
рю у значний потенціал державної служби за-
галом і кожного працівника зокрема. Міцного 
здоров’я, щастя, добра, життєвих гараздів.
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ і 
ПАРТНЕРСТВО. Про спільне 
будівництво військових кора-
блів і баз для вітчизняних Вій-
ськово-Морських сил домови-
лися Україна та Велика Брита-
нія. Меморандум про реалізацію 
проєктів морського партнерства 
між консорціумом промисловос-
ті Сполученого Королівства та 
ВМС України підписано в Одесі 
на борту ракетного есмінця Ко-
ролівського військово-морсько-
го флоту HMS DEFENDER. Сво-
їми підписами документ скріпи-
ли заступник міністра оборони 

України Олександр Миронюк і 
міністр з питань оборонних за-
купівель Великої Британії Дже-
ремі Квін. 

Присутні під час церемо-
нії підписання Секретар РНБО 
Олексій Данілов, Перший Мор-
ський Лорд Великої Британії 
адмірал Тоні Радакін та Надзви-
чайний і Повноважний посол 
Великої Британії в Україні Ме-
лінда Сіммонс одностайно від-
значили: це ще один крок у роз-
витку двосторонньої співпра-
ці між Україною та Сполученим 
Королівством задля зміцнення 

українського флоту. Адже на-
ші моряки постійно стикають-
ся з небезпекою в Чорному та 
Азовському морях, спричине-
ною агресивно-войовничою по-
літикою Кремля. 

Меморандум передбачає 
спільне проєктування й будівни-
цтво військових кораблів в Укра-
їні та Великій Британії, а також 
будівництво двох баз вітчизня-
них ВМС, повідомляє Інформа-
ційне агентство «АрміяInform».

Учасники церемонії також 
спостерігали за спільними тре-
нуваннями українських, британ-

ських і американських військо-
вих моряків на борту корабля, 
серед яких було чимало жінок.

Есмінець HMS DEFENDER 
прибув в Одесу минулої п’ятниці. 
Він став другим кораблем Коро-
лівського флоту, який відвідав 
Одесу протягом останніх кількох 
тижнів, після HMS TRENT.

Спільні морські проєкти й ре-
гулярні візити військових кора-
блів НАТО в українські порти під-
тверджують тісні військово-полі-
тичні зв’язки між Британією та 
Україною, високий рівень парт-
нерства й довіри. 

ФОТОФАКТПро спортивне 
безсилля й 
недолугість  
недругів

Юрій МЕДУНИЦЯ, 
«Урядовий кур’єр»

НЕ ОДИН НАРОД! Банального правила: «Програвати 
слід гідно» намагаються дотримуватися майже всі країни 
фактично на всіх рівнях. Політичному, економічному, спор-
тивному. Не стосується це лише наших північно-східних су-
сідів. Вони геть безпідставно вважають себе вінцем творін-
ня, яким дано право повчати всіх і всюди — як кому жити, 
про що мріяти. Так само без жодних докорів сумління «за 
порєбріком» звикли привласнювати чужу історію, чужі здо-
бутки, чужу славу. 

Розмалювавши погруддя нашого Тараса Шевченка в дан-
ському Копенгагені в яскраві, але несумісні з художнім сма-
ком, кольори колишнього власівського прапора, фанати 
російської футбольної збірної (загалом росіяни) показали 
всьому світу істинне обличчя притаманної їм на генетично-
му  рівні нетерпимості до інших народів, замішаної на дутій 
величі сфальшованої історії. А ще точніше — власної тупос-
ті, недолугості й всеосяжного безсилля. Його сформульова-
но в одному старому анекдоті: «А я…а я… а я вам усім ру-
ки переламаю!».        

Посольство України в Данії оприлюднило на своїй сторін-
ці у фейсбуці відповідну заяву. «Ймовірно в ніч на понеділок 
21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія 
— Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію 
— Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Копенгаген». По-
груддя Великого Кобзаря було сплюндровано його розфар-
буванням у російський триколор, а на постаменті скульпту-
ри можна було побачити вже давно відомі елементи росій-
ської пропаганди — написи на кшталт «Крим — це Росія» 
та «Н… НАТО».

«Категорично засуджуємо цей прояв вандалізму та про-
вокацію проти України. Цей ганебний випадок укотре де-
монструє цивілізованому світу, що російська агресія про-
ти України цілком реальна. Жодної «громадянської» війни 
в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслі-
дують усе святе для кожного Українця в будь-якому куточку 
світу, — наголошують українські дипломати». До правоохо-
ронних органів Данії вони звернулися із закликом негайно 
розпочати розслідування й покарати винних. 

«Недругам України вкотре нагадуємо: «Крим — це Укра-
їна», а Український дух не зламати. Слава Україні! Героям 
Слава!», — резюмували в нашому посольстві. 

А футбольна збірна РФ, програвши з розгромними рахун-
ками два з трьох матчів, однією з перших  полишила Єв-
ро-2020, посівши у своїй відбірній групі почесне останнє міс-
це. Ось така велич…

Українці зобов’язані жити довше
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр»

Три дні — по 24 червня включ-
но — під час форуму «Укра-

їна 30. Здорова Україна» пред-
ставники влади, міжнародних, 
спортивних і громадських органі-
зацій, зірки спорту обговорюва-
тимуть популяризацію здорово-
го способу життя, розвиток спор-
тивної інфраструктури в грома-
дах, доступність спорту для всіх 
верств населення. Презентова-
но нове шкільне меню, вислов-
лено бачення того, як продовжи-
ти тривалість і підвищити якість 
життя українців, обговорено не-
обхідність профілактики захво-
рювань, методи боротьби зі стре-
сом та екологічні чинники, які 
впливають на здоров’я нації.

Експерти кажуть, що здоров’я 
людини на 20% залежить від ге-
нетики, на 20% — від стану до-
вкілля, лише на 10% — від рівня 
охорони здоров’я, і аж на 50% — 
від способу життя людини, тобто 
від неї самої. 

Потрібні 
кардинальні зміни

Відкрив форум «Україна 30. 
Здорова Україна» Президент Во-
лодимир Зеленський. Насампе-
ред він акцентував, що Україна 
продовжує докладати всіх зусиль 
для подолання COVID-19, зокре-

ма минулого тижня провакцино-
вано рекордну кількість україн-
ців — 367 тисяч. «Ми обов’язково 
подолаємо коронавірус»,  — наго-
лосив глава держави. 

А щоб надалі мати загартова-
ну націю та медичну систему, 
Президент започаткував програ-
му «Здорова нація». Її реалізація 
має збільшити тривалість життя 
українців. 

«Програму спрямовано на всі 
вікові категорії і групи населен-
ня. Її основну мету можна окрес-
лити так: українці мають жи-
ти довше. Нині, на жаль, трива-
лість життя українців становить 
72 роки. За цим показником по-
сідаємо 115-те місце у світі. Але 
найстрашніші не рейтинги, а те, 
що чисельність населення краї-
ни скорочується щороку. І ситуа-
цію слід змінювати кардинально. 
Маємо робити все, щоб україн-
ців народжувалося більше, і щоб 
менше помирало. Тому здоровий 
і активний спосіб життя має бу-
ти популярним, у тренді, має ста-
ти якщо не національною ідеєю, 
то принаймні невід’ємною части-
ною нашої ментальності та стилю 
життя всього суспільства», — за-
значив Володимир Зеленський.

Добрі  звички 
змалечку

Говорячи про складові програ-
ми, він зауважив, що здоров’я 

має починатися з дитинства, то-
му перша складова програми — 
модель здорової школи. «Це ві-
сім компонентів задля зміцнен-
ня здоров’я та імунітету учнів. 
Зокрема, це нова концепція уро-
ків фізкультури — цікавих, а 
отже, популярних у дітей. Це 
реформа шкільного харчування, 
нове, корисне та смачне шкіль-
не меню», — розповів глава дер-
жави.

Йдеться й про популяриза-
цію спортивних секцій та гурт-
ків, нові онлайн-додатки, яки-
ми діти й батьки зможуть ко-
ристуватися під час занять 
спортом, про те, щоб, починаю-
чи з раннього віку, зробити здо-
ровий та активний стиль звич-
кою на все подальше життя до-
рослої людини.

Друга складова програми сто-
сується тих, хто давно закінчив 
школу. «Мета — знизити кіль-
кість передчасних смертей, 85% 
яких, за статистикою, спричи-
нено не інфекційними захворю-
ваннями, а переважно хворо-
бами системи кровообігу та за-
пізно виявленими онкозахво-
рюваннями. Для осіб старших 
55 років буде запроваджено по-
вні медичні обстеження щодва 
роки, а для деяких категорій — 
щороку. Рання діагностика за-
хворювань дає змогу державі 
рятувати життя громадян. Важ-
лива й профілактика захворю-

вань, адже причиною понад 60% 
передчасних смертей в Україні 
є, зокрема, інфаркти та інсуль-
ти, що, як і чимало інших хво-
роб, спричиняються відсутністю 
фізичної активності, надлишко-
вою вагою, курінням, вживан-
ням алкоголю, неправильним 
харчуванням», — констатував 
Президент.

На жаль, спосіб життя трети-
ни дорослих українців перед-
бачає одразу кілька таких чин-
ників ризику. Так, 75% укра-
їнців не займаються регуляр-
ною жодною фізичною актив-
ністю. Це відбувається з різних 
причин, зокрема й через відсут-
ність доступної спортивної інф-
раструктури: зручної, сучасної, 
і що найважливіше — безко-
штовної та поруч із місцем про-
живання.

Боротися з цим буде тре-
тя складова програми — ство-
рення десятків тисяч «актив-
них» парків і спортмайданчиків 
в усіх куточках нашої держа-
ви: у великих містах і малень-
ких селах. Вони стануть локаці-
ями здорової країни, мета яких 
— спорт для всіх, спорт цікавий 
і доступний для мільйонів укра-
їнців. Це — змога без дорогих 
тренажерів, персонального тре-
нера, коли і де зручно займатися 
спортом. Головне мати бажання 
зранку вийти в парк, позайма-
тися, щоб бути здоровим.

На спортивних майданчиках 
міст з’являться таблички «Тре-
нуйся тут», на яких за допо-
могою смартфона можна буде 
зчитати QR-код, обрати рівень 
складності й виконати комплекс 
фізичних вправ за рекомендаці-
ями віртуального тренера. Голо-
вне — не забувати про розмин-
ку й не нехтувати застережен-
нями лікарів.  

Програму постійно поповню-
ватимуть новими напрямами, 
але, щоб вона була результатив-
ною, Президент закликав спів-
громадян вже активно займати-
ся спортом, не відкладати на по-
тім, або до наступного понеділка. 

Присутній на форумі прези-
дент Національного олімпій-
ського комітету Сергій Бубка 
зазначив, що відбувається від-
будова спортивної інфраструк-
тури. А реалізація презентова-
ної програми дасть кожній ди-
тині чи дорослому за місцем 
проживання доступ до спорт-
майданчиків. Це стане великим 
поштовхом, щоб у системі ма-
совості й зацікавленості людей 
спортом зростали нові україн-
ські зірки спорту. 

«Тішить, коли приходиш в 
парк і бачиш, що люди бігають, 
самі або з родинами. Є рух, який 
20 років тому ще не відчував-
ся. Це все посилить здоров’я на-
шої нації», — переконаний Сер-
гій Бубка.
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АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко (на знімку в центрі) високо оцінив 
розробки вітчизняних машинобудівників
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Ризиків для фермера має стати менше
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Подбати  
про переробку 
вирощеного
Ще 14—15 років тому фермера 
уявляли на тракторі в полі або з 
лопатою, а саме фермерство — 
як важку щоденну фізичну пра-
цю, — поділився роздумами ке-
рівник облдержадміністрації. — 
Сьогодні стереотипи змінюються. 
Фермер — це успішний бізнес-
мен, людина, яка використовує 
новітні прогресивні технології. 
Саме сучасні технології допома-
гають розвивати ефективне ви-
робництво. Наше завдання зро-
бити так, щоб не лише вирощува-
ти врожаї чи відгодовувати худо-
бу та птицю, а йти далі, займати-
ся переробкою, торгувати не си-
ровиною, а кінцевим продуктом. 
Тобто збільшувати вартість ви-
робленого, бути експортером го-
тової сільськогосподарської про-
дукції.

Міністр Роман Лещенко, огля-
даючи виставку вітчизняних то-
варовиробників, спілкувався з ба-
гатьма керівниками підприємств 
як з давніми знайомими. Ува-
гу посадовця привернули стен-
ди ТМ «Перший млин». Потуж-
ності підприємства розміщено тут 
на Черкащині в селі Криві Колі-
на. Тут виробляють, як стверджу-
ють представники фірми, найкра-
ще борошно у світі та експортують 
продукцію в 15 країн. Також у гос-
подарстві налагоджено виробни-
цтво макаронів. На запитання мі-
ністра, чому підприємство не ви-
ходить на новий рівень і не розви-
вається в інших областях, відпові-
ли, що прив’язані до центрально-
го регіону, бо саме на Черкащині 
вирощують найкращу за всіма по-
казниками пшеницю. І запросили 
міністра в гості.

Багато нагальних 
питань чекає 
вирішення

— Перше національне святку-
вання Дня фермера саме на Чер-
кащині вкрай символічне. Цей ре-
гіон високотехнологічний з точки 
зору аграрництва, має міцну фер-
мерську спільноту та може вва-
жатися аграрною столицею кра-
їни, — зазначив Роман Лещен-
ко. — Сьогодні їхав на батьківщи-
ну (міністр родом із Черкащини) і 
радів, що йде дощ, значить, буде-
мо з урожаєм. Знаю одне, в осно-
ві нашої державності лежить саме 
село й сільське господарство. Мі-
ністерство намагається добитися 
державної підтримки реалізації 
реформ. Домагаємося розширен-
ня підтримки селу до одного відсо-
тка ВВП.

На Черкащині діє 1401 фер-
мерське господарство. З них 1368 
здійснюють свою діяльність у га-
лузі рослинництва, 33 — тварин-
ництва та рибництва. У користу-
ванні фермерських господарств 
— 290 тисяч гектарів сільськогос-
подарських угідь, з них ріллі — 
159 тисяч. У середньому на одне 
господарство припадає 113 гекта-
рів ріллі.

Серед фермерів, яких нагоро-
дили цього дня грамотами Мініс-
терства, був і фермер з Уманщи-
ни Михайло Котко. Його ФГ «Аг-
роресурс плюс», що в селі Конела, 
невелике, обробляє близько 150 
гектарів землі та займається пе-
реважно рослинництвом. Він по-
ділився думками про становлення 
ринку землі та небезпек для агра-
ріїв.

— Працюємо майже дев’ять ро-
ків, до цього просто обробляли паї, 
коли ще бабуся й дідусь їх отрима-
ли. Побачили, що це вигідно, й усі-
єю родиною зайнялися фермер-
ством. Купили сівалку, старенько-
го трактора МТЗ й обробляли на-
діли. Мабуть, не знайдете в Укра-
їні такого фермера, який би ска-
зав, що не планує купувати землю. 
Але на цьому шляху ще багато пе-
решкод, й насамперед — фінансо-
вий чинник. Гадаю, що й міністр, і 
депутати старанно працюють над 
новими законами. Хотілося, щоб 
було враховано умови, в яких тру-
диться вітчизняний виробник, в 
тому числі й фермер. Зокрема, щоб 
врахували його матеріальне ста-
новище. Які наслідки маю на ува-
зі? Щоб відсотки на банківські по-
зики були доступні й більш широ-
кі можливості одержати кредити, 
аби селяни мали вільний доступ до 
грошей і могли розвиватися. Хтось 
зможе купити п’ять гектарів зем-
лі, хтось двадцять чи більше, але 
для кожного це буде розвиток біз-
несу та нові можливості. 

Перше липня — лише початок 
серйозних перемін. Ще потрібно 
врегулювати багато питань. Про-
гнозую, що повноцінно ринок зем-
лі запрацює не раніше, ніж через 
рік. Ми орендуємо паї більше со-
рока власників. Спостерігаю за 
ними, спілкуюся й не бачу тих лю-
дей, які б бігли і кричали, що хо-
чуть продати свою ділянку. Є оди-
ниці тих, хто вже сьогодні гото-
вий продавати пай. Передбачаю, 
що масового ринку не буде. Дехто 
боїться, щоб його не ошукали, то-
му потрібно більше інформації на 
всіх рівнях — від села й до столиці. 
Селянину потрібно розповісти всі 
нюанси тією мовою, яку він зрозу-
міє, а не високим стилем чи юри-
дичними абракадабрами. Боїмося 
й так званої шахматки, тобто не-
можливості обробляти землю од-

ним масивом. Уже іноді спостері-
гаємо на своїх полях такі моменти, 
і це  початок конфлікту. Сподіває-
мося, що все це буде врегульова-
но, адже є законопроєкти, в яких 
записано: хто має більший масив, 
той має формувати пропозицію з 
використання цієї землі і пропо-
нувати її власникові.

Ситуація на селі 
спокійна

Вислухавши аграріїв та вироб-
ників під час відвідання виставки, 
Роман Лещенко поділився з жур-
налістами своїми думками:

— Держгеокадастр передав 
землю в громади, закон 2194 під-
писав Президент. Саме громади 
повноцінні розпорядники земель-
них ресурсів. Держгеокадастр з 
1 липня працюватиме в штатно-
му режимі виключно як сервіс-
на організація і здійснюватиме зе-
мельний моніторинг, надаватиме 
інформацію про всі угоди — пу-
блічно і відкрито. Уряд уже ухва-
лив відповідну постанову з імпле-

ментації закону про ринок землі в 
частині, що стосується відповідної 
концентрації до ста гектарів, сис-
тем контролю нотаріусами, обмі-
ном державного земельного када-
стру з державним реєстром речо-
вих прав на нерухоме майно. Усе 
відбувається в штатному режимі. 

Найближчими днями плану-
ємо велику пресконференцію, 
— продовжив міністр, — а поки 
роз’яснювальну роботу проводять 
профільні асоціації. Спілкуючись 
із черкаськими фермерами, пере-
конався, що ситуація спокійна. Усі 
розуміємо, що земельну реформу 
було ухвалено на засадах комп-
ромісу — з точки зору концентра-
ції земель в одних руках, допус-
ку іноземців тільки через рефе-
рендум. Найважливіше в цьому 
випадку — розбудувати систему 

державної підтримки сільгоспви-
робників, а це відповідні програми. 
І розуміння, що ми наводимо по-
рядок у земельних відносинах. 

Один із важливих елементів — 
ми відновили справедливість і по-
вернули землю громадам, — ска-
зав Роман Лещенко. — Сьогодні 
дуже важливо підтримати фер-
мерство, почути ті питання, які 
селяни висувають владі. Дер-
жавна підтримка на 2022 рік бу-
де максимально сконцентрова-
на саме на них. Крім того, має бу-
ти проголосовано закон про фонд 
часткового гарантування креди-
тів, у якому держава візьме на се-
бе зобов’язання щодо більшої час-
тини кредитного ризику, створе-
но відповідний фонд для тих то-
варовиробників, які не мають ве-
ликої кількості бухгалтерської до-
кументації, не мають належної за-
стави. Держава виступатиме га-
рантом з точки зору можливості 
викупу землі такими суб’єктами. 

Якими  будуть перші кроки вті-
лення земельної реформи, хто на 
практиці відповідатиме за пропо-
новані зміни? Ці питання цікави-
ли багатьох. 

— Важливо, — зауважив мі-
ністр, — щоб таку роботу прово-
дили системно, адже землі пере-
дано в громади, й потрібно дати 
їм можливість самостійно прово-
дити інвентаризацію, здійснюва-
ти контроль. А обласна влада має 
підтримувати подібні ініціативи. 
Ті вивільнені землі, які досі були 
білими плямами, — це додатко-
вий резерв для формування ма-
лих сімейних ферм та нових ви-
робництв. Завдяки децентраліза-
ції ми дали владу людям на міс-
цях, і саме в цьому ми бачимо по-
тужний потенціал. А враховуючи 
думку суспільства, що землі дер-
жавної та комунальної власнос-
ті не є об’єктом купівлі-продажу, 
а лише оренди через електронні 
земельні аукціони в межах зако-
ну, який уже ухвалила Верховна 
Рада, матимемо змогу надавати 
в користування й ці землі в обся-
зі до 20 гектарів, щоб не робити ве-
ликі лоти. Основна концепція по-
лягає в тому, що через механізми 
відкритих даних,  взаємодії місце-
вої і державної влади ми можемо 
отримати результат втілення ре-
форми.

Врегулювати 
проблему допоможе 
резерв

Останнім часом почастішали 
випадки, коли учасникам бойо-
вих дій складно одержати пе-

редбачену законом землю. Чи 
будуть громади надавати землю 
учасникам АТО й ООС? На це 
запитання міністр відповів так:

— У парламенті розглядають 
законопроєкт про розпаюван-
ня державних сільськогосподар-
ських підприємств. Йдеться про 
підприємства, які тридцять років 
грабували, в яких не здійснювали 
інвентаризацію і з яких не сплачу-
вали жодних податків, а самі під-
приємства — у великих збитках. 
Йдеться про землі Академії наук, 
міністерств оборони, освіти, юс-
тиції. Сьогодні на цих землях дер-
жавна виконавча служба прово-
дить інвентаризацію. А у Верхо-
вній Раді до другого читання під-
готовлено закон, у межах якого 
закладено концепцію, що трудові 
колективи, які працюють на зем-
лі, безпосередньо в цих підприєм-
ствах, отримають право на розпа-
ювання. 

Можливість приватизувати 
подібні землі — до 40 відсотків 
від загального обсягу — одер-
жать також учасники бойових 
дій. Щодо об’єднаних територі-
альних громад, не можна ска-
зати, що вони не надають зем-
лі учасниками бойових дій. Для 
громади вихідці з цих громад-
учасники бойових дій стали прі-
оритетом у відведенні ділянок. 
Тобто в першу чергу громада як 
балансоутримувач хоче нада-
ти землю тим учасникам АТО й 
ООС, які проживають на її тери-
торії. Між самими учасниками 
бойових дій триває з цього при-
воду внутрішня дискусія, але є  
відповідний резерв. Якщо пар-
ламент ухвалить відповідне рі-
шення щодо приватизації, цього 
буде достатньо, аби врегулюва-
ти питання.

На місці видніше
Багато проблем, які хвилюють 

людей на селі, вже сьогодні може 
розв’язувати місцева влада. Про 
те, як вона діє, розповів Олександр 
Скічко: 

— Максимально спрощує-
мо бюрократичні процедури, в 
комплексі питань співпрацює-
мо з Міністерством аграрної по-
літики, зокрема й стосовно дер-
жавної допомоги, яку виплачу-
ють. Крім того, створили спільну 
комісію з територіальними гро-
мадами, податковою інспекцією, 
держгеокадастром, яка здійснює 
аудит (поки що вибірково, в де-
яких територіальних громадах), 
для того, аби розуміти, де є віль-
на земля, де, можливо, не спла-
чують податки, де вони заниже-
ні. Це роблять для того, щоб на-
рощувати бюджети територі-
альних громад. Люди позитив-
но до цього ставляться. Напри-
клад, в одній з громад Черкась-
кого району аудит виявив близь-
ко 4 мільйонів гривень, які по-
тенційно можна отримати для 
громади за рік. 

Побувавши на сільгосппід-
приємствах області, ознайомив-
шись  із новими проєктами роз-
витку сільськогосподарського ви-
робництва,  Роман Лещенко наго-
лосив на важливості перспектив зі 
збільшенням робочих місць, роз-
витку конкуренції, нарощування 
обсягів випуску продовольства та 
підвищення якості агропродукції. 
Міністерство максимально сприя-
тиме виробникам, допомагатиме й 
підтримуватиме їх, наголосив мі-
ністр. І додав, що співпраця агра-
ріїв з місцевою та центральною 
владою, як ніколи, важлива: «Ли-
ше пліч-о-пліч ми зможемо підня-
ти галузь та країну загалом до лі-
дерських позицій не лише в Євро-
пі, а й у світі».

Сьогодні дуже важливо підтримати фермерство. 
Державна підтримка на 2022 рік буде максимально 
сконцентрована саме на них. Крім того, має 
бути проголосовано закон про фонд часткового 
гарантування кредитів, у якому держава візьме 
на себе зобов’язання щодо більшої частини 
кредитного ризику, створено відповідний фонд 
для тих товаровиробників, які не мають належної 
застави. Держава виступатиме гарантом з точки 
зору можливості викупу землі такими суб’єктами.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 2 Закону 

України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю» щодо підвищення 
дітям з інвалідністю, постраждалим від 
вибухонебезпечних предметів, розміру 

державної соціальної допомоги
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Статтю 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалід-

ністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 
 № 1, ст. 2; 2004 р., № 25, ст. 342; 2005 р., № 16, ст. 261; 2018 р., № 6—7, ст. 43) піс-
ля частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, 
інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибу-
хонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, 
у тому числі передбачених Кабінетом Міністрів України, підвищується на 50 відсо-
тків розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 ро-
ків на підставі документів, визначених Кабінетом Міністрів України. Зв’язок інвалід-
ності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предме-
тів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років, встановлюється лікарсько-кон-
сультативними комісіями закладів охорони здоров’я у порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України».

У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою 
— п’ятою.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 

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

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у 2021 році поінформувати Верховну Раду України 

про стан виконання цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
21 травня 2021 року 
№ 1477-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 39 Закону України 
«Про захист населення від інфекційних хвороб» 

щодо врегулювання окремих питань соціального 
захисту медичних працівників, постраждалих  

від коронавірусної хвороби (COVID-19)
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Пункт 1 частини другої статті 39 Закону України «Про захист населення від ін-

фекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2020 р.,  
№ 23, ст. 166) викласти в такій редакції:

«1) у разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання на коронаві-
русну хворобу (COVID-19) протягом одного року з дня захворювання, за умови, що 
таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підви-
щеного ризику зараження, — залежно від встановленої працівнику групи інваліднос-
ті та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше 300-кратного розміру 
прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня ка-
лендарного року, в якому встановлено групу інвалідності».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що страхові виплати, передбачені пунктом 1 частини другої статті 

39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2020 р., № 23, ст. 166) із змінами, внесени-
ми цим Законом, також виплачуються медичним працівникам державних і комуналь-
них закладів охорони здоров’я, яким було встановлено групу інвалідності внаслідок 
захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), за умови, що таке захворювання 
пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зара-
ження, до набрання чинності цим Законом, та які не отримали такі страхові виплати.

3. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Зако-
ном привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
2 червня 2021 року 
№ 1513-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення М. Стоцької з посади заступника 

Керівника Державного управління справами
Звільнити СТОЦЬКУ Марію Миколаївну, призначену за контрактом про прохо-

дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, з посади заступника Керівника Державного управ-
ління справами у зв’язку із закінченням строку дії контракту (частина перша статті 85 
Закону України «Про державну службу»).

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 червня 2021 року
№ 258/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення М. Стоцької заступником 

Керівника Державного управління справами
Призначити СТОЦЬКУ Марію Миколаївну заступником Керівника Державного 

управління справами з дати фактичного виконання нею посадових обов’язків на за-
значеній посаді строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 червня 2021 року
№ 259/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 червня 2021 р. № 619 
Київ

Про внесення зміни до пункту 21 додатка  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від  

11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739), доповнивши його після слів «(крім на-
дання статусу національного» словами «закладам вищої освіти, що перебувають у 
сфері управління МОН,».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Вартові економічної стабільності
ДЕНЬ МИТНИКА. Поліська митниця приносить до бюджету 
держави вагомі надходження

 Інна ОМЕЛЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Поліська митниця Держ
митслужби від почат

ку року впевнено утри
мує пальму першості за рів
нем виконання завдань уря
ду з надходження до держ
бюджету серед митних ор
ганів України. Так, за п’ять 
місяців 2021 року до бюдже
ту спрямовано 6,7 мільярда 
гривень. 

Мінімізувати 
людський чинник 

До зони дії митниці вхо
дить територія Рівненської, 
а також частина Волинської 
та Хмельницької областей. 
Тут працюють 265 митників, 
що фахово виконують свою 
роботу. 

Цікаво, що за підсумками 
опитування проєкту «Під
тримка громадської ініці
ативи «За чесну й прозору 
митницю» у 2020 році най
вищу оцінку отримала саме 
Поліська митниця. При цьо
му третина респондентів на
звала основною проблемою 
прогалини митного законо
давства, а не роботу митни
ків.

Уже цього року громад
ська організація «Аген
ція міжнародної співпра
ці» (проєкт фінансує Євро
союз)  надала оцінку робо
ти Волинської та Поліської 
митниць. І остання знову ви
гідно вирізняється.  На дум
ку майже половини опита
них суб’єктів зовнішньоеко
номічної діяльності, регуля
торні умови для бізнесу по
ліпшили в останні два роки. 
Найбільший позитив відзна
чають великі платники по
датків. Зокрема автоматич
не розмитнення та елект
ронне «єдине вікно», що зна
чно скоротило час та швид
кість оформлення вантажів 
і мінімізувало вплив люд
ського чинника. Нині актив
но запроваджують складо
ві проєкту «еМитниця»: ка
бінет взаємодії з Держмит
службою; автоматизоване 
митне оформлення міжна
родних відправлень та авто
мобілів та оновлений портал 
трейдера (тут можливе по
дання заявки на транзитні 
спрощення в системі спіль
ного транзиту (NCTS)).  

Головною проблемою рес
понденти вважають визна
чення митної вартості това
ру: від цього залежить і рі
вень митних зборів та пла
тежів до бюджету. За ними 
йдуть заробітні плати ліка
рів і вчителів, пенсії, інші со
ціальні виплати.   

— Тут уже за визначен
ням закладено дилему. Чи 
не кожен бізнесмен хоче за
платити менше, а ми заці
кавлені в наповненні бю
джету. Отже, компроміс
ним варіантом могла стати 
прозора митна вартість різ
них категорій товарів. При
міром, у Туреччині товар за 
відповідним митним кодом 
коштує не менше встанов
леного державою мінімуму, 
який регулюють постано
вою уряду. Це створює рівні 
умови для всіх суб’єктів зо
внішньоекономічної діяль

ності, знімає напругу в на
шій роботі і, зрештою, попе
реджає ймовірну корупцію. 
А наше завдання — створи
ти умови для максимально 
комфортної співпраці з біз
нессередовищем, забезпе
чити прозорість і зручність 
обслуговування всіх, хто ко
ристується нашими послу
гами, запровадити митний 
постаудит, інтеграцію із сис
темою митного оформлення 
товарів, що діє в Євросоюзі. 
Основні проблеми, які сто
ять перед усіма митниця
ми та є для нас пріоритета
ми, це безпека кордонів, ста
більне наповнення держав
ної скарбниці, боротьба з 
контрабандою та порушен
ням митних правил, осучас
нення інфраструктури, клі
єнтоорієнтовані сервіси та 
належна мотивація для на
ших фахівців. Митниця — 
це не лише перетин кордо
ну, завершення контролю 
відбувається вже всередині 
країни. І тут важливі два ас
пекти: високопрофесійні ка
дри на всіх митних пунктах 
та сучасні технології конт
ролю. Це той європейський 
стандарт митниці, до якого 
прагнемо, — каже началь

ник Поліської митниці Сер
гій Панчук.     

За чесність  
і прозорість

Справді, на Поліській мит
ниці впевнено йдуть шля
хом мінімалізації людського 
чинника, і це  помічають ім
портери та експортери. До 
речі, щодо обсягів експор
туімпорту, то промовисти
ми є цифри: якщо в 2010му 
тоді ще на Рівненській мит
ниці надходження станови
ли 55 мільйонів гривень на 
місяць, то нині — вже понад 
1,3 мільярда. І цифра постій
но зростає, бо митниця є сво
єрідним дзеркалом еконо
мічних процесів. У державі 
йде гармонізація митного за
конодавства зі стандартами 
Євросоюзу, уніфікація про
цедур та ставок мита.  

15 червня розпочався піль
говий період для розмитнен
ня автомобілів, що ввозять 
з Європи. Він триватиме до 
10 листопада, а для учасни
ків бойових дій  — до 8 люто
го наступного року. Полісь
ка митниця активно долучи
лася до  процесу, попередньо 
провівши роз’яснювальну 

роботу і з громадянами, і з 
митними брокерами.

«Я автор законів № 1402ІХ 
та 1403ІХ і мені не байдуже, 
як їх виконуватимуть на міс
цях, — каже народний депу
тат від Рівного заступник го
лови комітету з питань фі
нансів, податкової та митної 
політики Олександр Коваль
чук. — Через Поліську вже 
розмитнено перші машини, 
тут є пункти, які працюють 
цілодобово. До слова, ми кон
структивно співпрацюємо 
і в питаннях створення ме
блевого кластеру, який охо
пить деревообробну, мебле
ву, швейну промисловість, 
сфери дизайну та логістики».  

«Задум такий: створюва
ти на Рівненщині продук
цію з високою доданою вар
тістю та експортувати готові 
меблі. І роль митниці тут не
оціненна. Сьогодні питома ва
га деревообробної та мебле
вої промисловості в структу
рі експорту з області вже ся
гає 42 відсотків, нашу про
дукцію відправляють в Ні
меччину, Францію, Бельгію, 
Австрію, Польщу, Угорщину, 
Італію. Промисловий комп
лекс Рівненщини забезпечує 
67 відсотків загальнодержав
них обсягів випуску фане
ри. За допомогою нашої мит
ниці ми хочемо зробити Рів
ненщину меблевою столицею 
України», — додає голова 
Рівненської ОДА Віталій Ко
валь, який днями представив 
досвід створення меблевого 
кластеру на форумі «Украї
на30».    

А дружний колектив По
ліської митниці — правонас
тупник Рівненської, що роз
почала роботу три десяти
ліття тому, готовий сприяти 
розвиткові рідного краю. Він 
надійно стоїть на варті еконо
мічної стабільності держави.

«У переддень професій
ного свята — Дня митника, 
який відзначаємо 25 червня, 
бажаю всім колегам здоров’я, 
витримки та незламної віри 
в економічно сильну Укра
їну, яку створюємо разом», 
— надсилає вітання Сергій 
Панчук.    

Коли є взаєморозуміння голови Рівненської ОДА Віталія 
Коваля (праворуч) і начальника Поліської митниці 
Сергія Панчука, то це сприяє вигідному співробітництву 
підрозділу митниці і обласної громади
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
Директор Середино-Будського лісгоспу Сумського обласного управління 
лісового та мисливського господарства Олександр Плужников:

«Ми вміємо результативно працювати!»
Місто Середина-Буда — 

крайня північно-східна точ-
ка на географічній карті України, 
відстань від Сум майже 200 кіло-
метрів. Однак це не впливає нега-
тивно на роботу тамтешнього лі-
сового господарства, а швидше 
навпаки: колектив надзвичайно 
згуртований, мобільний, профе-
сійний. А очолює його справжній 
майстер лісової справи, який не-
щодавно відзначив три ювілеї: 
чверть століття роботи в лісовій 
галузі, десятиліття  на чолі ко-
лективу і круглу дату від дня на-
родження. 

Про сьогодення і перспективи 
підприємства — одного з лідерів в 
області й Україні — читачам «УК» 
розповідає директор Середи но-
Будського лісгоспу Сумського об-
ласного управління лісового та 
мисливського господарства Олек-
сандр ПЛУЖНИКОВ.

УК Олександре Миколайовичу, з 
огляду на  вашу трудову біогра-
фію ви належите до тих, про ко-
го кажуть: де народився, там і зна-
добився.
— Авжеж, це про мене. За межами 
району ніколи і ніде не працював, 
тож у своєму рідному поліському 
краї знаю кожну травину, кожне 
дерево чи лісосмугу. 

УК Чим Середино-Будський ліс-
госп відрізняється від інших. Які 
його особливості?
— Навіть назва в нього звучна, не-
повторна, бо ніде нема такого міста 
і лісгоспу. А особливостей-принад 
маємо кілька, нам їх не позичати. 
Наприклад, маємо єдиний у сис-
темі управління фізкультурно-
оздоровчий комплекс, який обла-
штували сім років тому в одному зі 
старих господарських приміщень. 
Там є тренажери,  бігові доріжки, 
тенісний стіл, інший спортивний 
інвентар, сучасному спортивно-
му обладнанню може позаздрити 
навіть профільний спортивний 
комплекс. Працівники лісгоспу та 
члени їхніх сімей можуть безко-
штовно відвідувати його в будь-
який зручний для них час, адже 

центральна садиба лісгоспу від-
крита цілодобово.

Є в нас свої спортивні традиції. 
Щороку в лютому проводимо тур-
нір із настільного тенісу на кубок 
директора лісгоспу. Виступаємо 
також на обласних спортивних за-
ходах, зокрема, спартакіаді з лісів-
ничого багатоборства, яку щорічно 
проводить обласна профспілка в 
переддень професійного свята — 
Дня працівника лісу.

На території центральної сади-
би власними силами облаштували 
відомче житло для молодих спеці-
алістів, турбуємося про виробничі 
умови — у боксах тепло й затиш-
но, облаштовано сучасні побутові 
кімнати тощо. 

Свого часу я очолював проф-
спілковий комітет лісгоспу й до-
бре знаю про всі проблемні питан-
ня, які ніколи не відкладаємо, а 
обов’язково розв’язуємо. 

Перефразовуючи відомий ви-
слів, наголошу: вміємо не тільки 
займатися спортом і відпочивати, 
а й результативно працювати. На-
веду лише два показники: платежі 
лісгоспу до бюджетів різних рів-
нів становлять приблизно 40% за-
гального обсягу реалізації продук-
ції та майже 60%  в бюджеті місце-
вої територіальної громади. Це не-
просто, однак економічна складова 
для нас особливо важлива.

УК Щоб бути на економічному 
плаву, потрібно насамперед по-
стійно модернізувати виробни-
цтво, зокрема для поглибленої пе-
реробки деревини. Свого часу в 
лісгоспі встановили нові сушиль-
ні камери, застосування яких іс-
тотно поліпшило фінансову си-
туацію.
— Раніше наше підприємство що-
місяця експортувало близько 400 
м3 обрізних пиломатеріалів. Про-
дукція якісна, завжди має по-
пит. Але, порівнявши її ціну із су-
хим пиломатеріалом, зрозуміли, 
що удосконаливши переробку,  
матимемо прибуток. Тому вста-
новлення сушильної камери бу-
ло продиктоване саме ринковими 
вимогами.

Першу камеру LUKA встано-
вили у  2015 році. Інвестовані ко-
шти  окупилися вже за рік, зго-
дом прид бали ще одну в польсько-
го  виробника.

Сухий пиломатеріал конкурен-
тоспроможний на європейському 
ринку. Основні експортні позиції 
— брус і дошка, які відправляють 
до Туреччини, Китаю, Кореї, Індії, 
інших країн. Окрім експорту, су-
шильна камера істотно розшири-
ла наші можливості в поставці пи-
ломатеріалів для внутрішніх спо-
живачів. Налагодили виробництво 
столярних виробів — дошки для 
підлоги, облицювальної дощечки, 
випускаємо пелети. 

Побудували два цехи перероб-
ки деревини, де встановили сучас-
не деревообробне обладнання, ме-
ханізували навантажувальні та 
розвантажувальні роботи, ввели в 
експлуатацію 30 кілометрів лісо-
вих доріг. 

З-поміж будівельних новинок 
— котельня на альтернативному 
паливі, а саме тирсі — з двома во-
догрійними котлами КВМ — 0,82, 
що дає змогу опалювати всі примі-
щення центральної садиби. Згодом 
модернізували цехи переробки де-
ревини. У конторах всіх лісництв 
зробили якісні ремонти — їм мо-
жуть позаздрити навіть деякі об-
ласні та столичні офіси.  

Купуємо нову техніку, дбаємо 
про охорону лісу від пожеж, хво-
роб та самовільного вирубування, 
встановили вежі  відеоспостере-
ження, діє рейдова бригада. Ось із 
таке наше загальне виробниче по-
лотно. 

УК Олександре Миколайовичу, 
ваш трудовий стаж лісівника роз-
почався 1996 року, в якому ухва-
лено Конституцію України…
— Справді, символічний збіг, тим 
паче днями святкуватимемо цю 
знакову дату в житті нашої краї-
ни. Конституція — багатогранний 
документ, але хотів би виокремити 
положення про право на працю та 
гідний заробіток.

Так ось: у нас з початку цьо-
го року середньомісячна заробіт-
на плата становить 15341 гривню, 
що на 5762 більше відповідного ми-
нулорічного показника, працівни-
ки мають повний соціальний пакет 
гарантій. Можу навести приклади 
інших переваг, яких домоглися за 
багато років спільними зусиллями 
всіх працівників.

Ще коли був державний розпо-
діл робочих місць із навчальних 
закладів,  направлення до Середи-
но-Будського району вважали за-
сланням. Нас це ображало. А сьо-
годні в нашому колективі кожен 
може з гордістю сказати: «Я пра-
цюю в Середино-Будському ліс-
госпі!» 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДОСЬЄ «УК»
Олександр ПЛУЖНИКОВ. Народився 1961 року в селі Гаврилова Слобода 

Середино-Будського району на Сумщині. Трудову діяльність розпочав робітни-
ком на одному з місцевих металургійних заводів. Закінчив Глухівський педаго-
гічний інститут та Сумський національний аграрний університет (спеціальність 
— інженер лісового господарства). Учителював, був директором у школах ра-
йону. З 1996 року працює в лісовій галузі інженером, начальником маркетинго-
вого відділу Середино-Будського лісгоспу. Очолив лісгосп у квітні 2011-го. 

Нагороджений грамотами Державного агентства лісових ресурсів Украї-
ни, ювілейною медаллю «20 років Незалежності України».

ДОВІДКА «УК»
У структурі лісгоспу чотири лісни-

цтва, два цехи переробки деревини, 
нижній склад «Зернове», проміж-
ний склад «Победа», автогараж та 
адміністративний апарат. У підпо-
рядкуванні 17 617 гектарів лісово-
го фонду. Загальний запас стано-
вить майже 4,5 млн кубометра, або 
в розрахунку на гектар 277 кубоме-
трів. Середньорічний розмір лісоко-
ристування на гектар вкритих лісо-
вою рослинністю земель — 2,1 ку-
бічного метра, а приростає щорічно 
4,6 м3, що свідчить про ефективне 
ведення лісового господарства.

Середино-Будські лісівники побудували  
два цехи переробки деревини,  
де встановили сучасне деревообробне 
обладнання, механізували навантажувальні 
та розвантажувальні роботи
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА  
від 16 червня 2021 р. № 628 

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається 

періодичність проведення планових 
заходів державного нагляду (контролю) 
за додержанням нормативно-правових 

актів щодо ведення лісового господарства 
Державним агентством лісових ресурсів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів Укра-
їни ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від   провадження гос-
подарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо 
ведення лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 628

КРИТЕРІЇ, 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження  

господарської діяльності та визначається періодичність  
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)  

за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення  
лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження власниками 
лісів, постійними та тимчасовими лісокористувачами (далі — суб’єкти господарю-
вання) господарської діяльності, є:

види порушень нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства, 
виявлені протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість порушень нормативно-правових актів щодо ведення лісового господар-
ства, виявлені протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених що-
до суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому 
періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, сьомим, дев’ятим частини першої 
статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфе-
рі господарської діяльності»;

кількість випадків недопущення суб’єктом господарювання посадових осіб органу 
державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контр-
олю) (крім випадків, передбачених статтею 10 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»), протягом остан-
ніх п’яти років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяль-
ності визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження госпо-
дарської діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначе-
но в додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного 
ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма крите-
ріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-

правових актів щодо ведення лісового господарства здійснюються з такою періо-
дичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
6. У разі коли за результатами планових і позапланових заходів державного на-

гляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісово-
го господарства (за наявності) протягом останніх чотирьох років для суб’єктів госпо-
дарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх шес-
ти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, 
у суб’єкта господарювання не виявлено порушень нормативно-правових актів що-
до ведення лісового господарства наступний плановий захід державного нагляду 
(контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через 
період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Додаток 1 
до критеріїв

РИЗИКИ 
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності 

Цілі держав-
ного нагля-

ду (контролю) 
(код)

Ризик настання негативних наслідків 
від провадження господарської  

діяльності

Критерії, за якими оцінюєть-
ся ступінь ризику від прова-
дження господарської діяль-
ності та визначається періо-
дичність проведення плано-
вих заходів державного на-

гляду (контролю)

подія, що містить ри-
зик настання негатив-

них наслідків

негативний  
наслідок

Навколиш-
нє природ-
нє середови-
ще (О4)

незаконне вирубу-
вання та пошкоджен-
ня дерев і чагарників 
до ступеня припинен-
ня росту

знищення або 
пошкоджен-
ня лісу

види порушень нормативно-
правових актів щодо веден-
ня лісового господарства, 
виявлених протягом остан-
ніх трьох років, що переду-
ють плановому періоду

незаконне пошко-
дження дерев і чагар-
ників до ступеня не-
припинення росту

погіршення 
стану продук-
тивності та бі-
ологічної стій-
кості лісів

знищення або пошко-
дження лісових куль-
тур, природного під-
росту та самосіву на 
землях, призначених 
для відновлення лісу

погіршення 
якісного скла-
ду лісів

знищення або по-
шкодження сіян-
ців, саджанців у лісо-
вих розсадниках і на 
плантаціях

незабезпечен-
ня строків з 
відтворення 
лісів

самовільна заготів-
ля сіна та випасання 
худоби на лісових ді-
лянках

виснажливе 
використан-
ня лісових ре-
сурсів

знищення та пошко-
дження відмежуваль-
них знаків у лісах

руйнування 
об’єктів, необ-
хідних для ве-
дення лісового 
господарства

пошкодження сіно-
жатей, пасовищ і ріл-
лі на землях лісогос-
подарського призна-
чення

виснажливе 
використан-
ня лісових ре-
сурсів

знищення або пошко-
дження лісоосушу-
вальних канав, дре-
нажних систем і доріг 
на лісових ділянках

руйнування 
об’єктів, необ-
хідних для ве-
дення лісового 
господарства

порушення правил 
заготівлі лісової під-
стилки

виснажливе 
використан-
ня лісових ре-
сурсів 

порушення правил 
заготівлі лікарських 
рослин, дикорослих 
плодів, горіхів, гри-
бів, ягід тощо

виснажливе 
використан-
ня лісових ре-
сурсів

порушення інших ви-
мог нормативно-пра-
вових актів щодо ве-
дення лісового госпо-
дарства 

погіршен-
ня (зниження)  
водоохорон-
них, захисних, 
санітарно-гігі-
єнічних, оздо-
ровчих, рекре-
аційних, ес-
тетичних, ви-
ховних, інших 
функцій лісів, 
які є джере-
лом для задо-
волення сус-
пільства в лі-
сових ресурсах

кількість порушень норма-
тивно-правових актів щодо 
ведення лісового господар-
ства, виявлених протягом 
останніх трьох років, що пе-
редують плановому періоду 

кількість позапланових за-
ходів державного нагляду 
(контролю), проведених що-
до суб’єкта господарюван-
ня протягом останніх п’яти 
років, що передують плано-
вому періоду, з підстав, пе-
редбачених абзацами тре-
тім, сьомим, дев’ятим час-
тини першої статті 6 Закону 
України «Про основні засади 
державного нагляду (контр-
олю) у сфері господарської 
діяльності»
кількість випадків недопу-
щення суб’єктом господа-
рювання посадових осіб ор-
гану державного нагля-
ду (контролю) до проведен-
ня заходів державного на-
гляду (контролю) (крім ви-
падків, передбачених стат-
тею 10 Закону України «Про 
основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності»), 
протягом останніх п’яти ро-
ків, що передують планово-
му періоду  

Додаток 2 
до критеріїв

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ, 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, 

 їх показники та кількість балів за кожним показником
Критерії, за якими оцінюєть-
ся ступінь ризику від прова-
дження господарської діяль-
ності та визначається періо-
дичність проведення плано-
вих заходів державного на-

гляду (контролю)

Показники критеріїв Кількість  
балів

1. Види порушень норматив-
но-правових актів щодо ве-
дення лісового господар-
ства, виявлених протягом 
останніх трьох років, що пе-
редують плановому періоду*

незаконне вирубування та пошко-
дження дерев і чагарників до ступе-
ня припинення росту:
до 10 куб. метрів на рік; 19
10 куб. метрів на рік або більше 39

незаконне пошкодження дерев і ча-
гарників до ступеня неприпинен-
ня росту:
до 50 куб. метрів на рік; 9
50 куб. метрів на рік або більше 19
знищення або пошкодження лісових 
культур, природного підросту та са-
мосіву на землях, призначених для 
відновлення лісу

39

знищення або пошкодження сіянців, 
саджанців у лісових розсадниках і 
на плантаціях

19

самовільна заготівля сіна та випа-
сання худоби на лісових ділянках 

15

знищення та пошкодження відмежу-
вальних знаків у лісах

9

пошкодження сіножатей, пасовищ і 
ріллі на землях лісогосподарського 
призначення

35

знищення або пошкодження лісоо-
сушувальних канав, дренажних сис-
тем і доріг на лісових ділянках

21

порушення правил заготівлі лісо-
вої підстилки

25

порушення правил заготівлі лікар-
ських рослин, дикорослих плодів, 
горіхів, грибів, ягід тощо

25

порушення інших вимог норматив-
но-правових актів щодо ведення лі-
сового господарства

25

відсутність порушень 0
2. Кількість порушень нор-
мативно-правових актів що-
до ведення лісового госпо-
дарства, виявлених протягом 
останніх трьох років, що пе-
редують плановому періоду*

суб’єкти, які протягом останніх 
трьох років, що передують планово-
му, але не менш як за результатами 
двох останніх заходів державного 
нагляду (контролю) допустили п’ять 
або більше порушень вимог норма-
тивно-правових актів щодо ведення 
лісового господарства

38

суб’єкти, які протягом останніх 
трьох років, що передують планово-
му, але не менш як за результатами 
двох останніх заходів державного 
нагляду (контролю) допустили від 
одного до чотирьох порушень вимог 
нормативно-правових актів щодо 
ведення лісового господарства

20

суб’єкти, які протягом останніх 
трьох років, що передують плано-
вому, але не менш як за результата-
ми двох останніх заходів державно-
го нагляду (контролю) не допустили 
порушення вимог нормативно-пра-
вових актів щодо ведення лісового 
господарства

0

3. Кількість позапланових за-
ходів державного нагляду 
(контролю), проведених що-
до суб’єкта господарюван-
ня протягом останніх п’яти 
років, що передують плано-
вому періоду, з підстав, пе-
редбачених абзацами тре-
тім, сьомим, дев’ятим час-
тини першої статті 6 Закону 
України «Про основні засади 
державного нагляду (контр-
олю) у сфері господарської 
діяльності»*

п’ять або більше
три — чотири
два
один
непроведення заходів

4
3
2
1
0

4. Кількість випадків недо-
пущення суб’єктом госпо-
дарювання посадових осіб 
органу державного нагля-
ду (контролю) до проведен-
ня заходів державного на-
гляду (контролю) (крім ви-
падків, передбачених стат-
тею 10 Закону України «Про 
основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності»), 
протягом останніх п’яти ро-
ків, що передують планово-
му періоду* 

два або більше
один
відсутність випадків

15
10
0

___________
* Якщо суб’єкт господарювання може бути одночасно віднесений до більше ніж одного показ-

ника, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 664-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з 
підготовки та відзначення 25-ї річниці 

Конституції України
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці Конституції 

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

ївській міській держадміністраціям, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого 
цим розпорядженням, забезпечити його виконання з урахуванням вимог законодав-
ства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок і в межах видатків державного та міс-
цевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел 
фінансування.

3. Запропонувати Верховній Раді України провести за участю членів Кабінету Міні-
стрів України, представників Національної академії наук, інституцій громадянського 
суспільства урочисте засідання, присвячене 25-й річниці Конституції України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 664-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення  

25-ї річниці Конституції України
1. Забезпечити організацію та проведення:
1)  урочистих заходів з нагоди 25-ї річниці Конституції України за участю пред-

ставників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, дипломатич-
ного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, громадськості в м. Києві, 
інших населених пунктах.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, 
  МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, 
  Український інститут національної пам’яті.
  28 червня 2021 р.;
2) покладення квітів у м. Києві до пам’ятника авторові першої Української Кон-

ституції гетьману Пилипу Орлику, в інших населених пунктах — до пам’ятників і 
пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення. 

  Обласні та Київська міська держадміністрації, Міноборони.
  28 червня 2021 р.;
3) висвітлення на офіційних веб-сайтах міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади інформації щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України.
  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.
  28 червня 2021 р.;
4) підготовки, розміщення на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та 

поширення у засобах масової інформації тематичних матеріалів, присвячених історії 
Конституції України та українського державотворення.

  Український інститут національної пам’яті, 
  інші центральні органи виконавчої влади, 
  обласні та Київська міська держадміністрації.
  Червень — липень 2021 р.;
5) телемосту між ветеранами та волонтерами з усіх областей України «Від Консти-

туції Пилипа Орлика до Конституції України».
  Мінветеранів, МКІП, Український інститут 
  національної пам’яті, АТ «НСТУ» (за згодою).
  Червень 2021 року;
6) медійних, культурно-мистецьких, тематичних, наукових, освітніх, інших патріо-

тично-виховних заходів, науково-практичних конференцій, засідань за круглим сто-
лом, спрямованих на поширення інформації про історію конституціоналізму, форму-
вання правової культури, виховання поваги до Основного Закону України.

  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, 
  обласні та Київська міська держадміністрації.
  Червень — липень 2021 р.;
7) Всеукраїнського вишколу «Нащадки вільних».
  Мінмолодьспорт, Миколаївська обласна 
  держадміністрація.
  Червень — липень 2021 р.;
8) тематичних виставок архівних документів, присвячених автору першої Укра-

їнської Конституції гетьману Пилипу Орлику та видатним діячам українського дер-
жавотворення, з експонуванням у м. Києві оригіналу Конституції України 1996 року, 
спрямованих на поширення інформації про історію конституціоналізму та формуван-
ня засад правової держави.

  Укрдержархів.
  Червень — липень 2021 р.;
9) конкурсу до 25-ї річниці Конституції України серед студентів та молодих науков-

ців на найкращу наукову роботу за напрямами досліджень щодо розвитку конститу-
ційно-правового регулювання.

  МОН.
  Червень 2021 року;
10) підготовки та розміщення тематичної соціальної реклами.
  МКІП, обласні та Київська міська 
  держадміністрації, АТ «НСТУ» (за згодою).
  Червень — липень 2021 р.;
11) виготовлення та введення в обіг в установленому порядку пам’ятної монети на 

відзнаку 25-ї річниці Конституції України.
  Національний банк (за згодою).
  Червень — липень 2021 р.;
12) сприяння інформуванню громадськості про європейську та євроатлантичну 

інтеграцію України та незворотність реалізації курсу України на вступ до ЄС та НАТО.
  МКІП, МЗС, Український інститут національної пам’яті.
  Червень — липень 2021 р.;
13) закордонними дипломатичними установами України заходів за участю укра-

їнської громадськості за кордоном з нагоди 25-ї річниці Конституції України, а та-
кож запрошення до участі в урочистостях з нагоди 25-ї річниці Конституції Украї-
ни представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних органі-
зацій, української діаспори.

  МЗС, МКІП, Український інститут національної пам’яті.
  Червень 2021 року.
2. Забезпечити організацію музичного супроводу урочистого засідання Верховної 

Ради України, присвяченого 25-й річниці Конституції України.
  МКІП.
  28 червня 2021 року. 
3. Вжити в установленому порядку заходів до забезпечення порядку, безпеки та 

дотримання прав громадян під час проведення заходів із відзначення 25-ї річниці 
Конституції України.

  МВС, Національна поліція, СБУ (за згодою), 
  обласні та Київська міська
  держадміністрації.
  Червень — липень 2021 року.
4. Сприяти широкому висвітленню заходів із підготовки та відзначення 25-ї річ-

ниці Конституції України.
  Держкомтелерадіо, МКІП, АТ «НСТУ» (за згодою).
  Червень — липень 2021 року.
5. Розробити та затвердити регіональні плани заходів із відзначення 25-ї річниці 

Конституції України і забезпечити їх виконання.
  Обласні та Київська міська держадміністрації.
  Червень — липень 2021 року.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 9 червня 2021 р. № 586-р 

Київ

Про затвердження плану заходів  
з підготовки об’єктів паливно-енергетичного 

комплексу та житлово-комунального 
господарства України до осінньо-зимового 
періоду 2021/22 року та його проходження
1. Затвердити план заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комп-

лексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 
2021/22 року та його проходження, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
подавати щомісяця до 5 числа Міністерству енергетики та Міністерству розви-

тку громад та територій відповідно до компетенції інформацію про стан виконання 
зазначеного плану заходів для узагальнення та подання до 15 числа Кабінетові Мі-
ністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 9 червня 2021 р. № 586-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального 

господарства України до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його 
проходження

1. Забезпечити:
1) розроблення та затвердження графіка накопичення вугілля та резервного па-

лива (мазуту) на кінець кожного місяця розрахункового року для теплових електро-
станцій і теплових електроцентралей (далі — графік) відповідно до Порядку фор-
мування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи 
України на розрахунковий рік, затвердженого наказом Міненерговугілля від 26 жов-
тня 2018 р. № 539.

Міненерго.
До 15 листопада 2021 р.;

2) накопичення обсягів вугілля та резервного палива (мазуту) відповідно до за-
твердженого Міненерго графіка.

Виробники електричної енергії, що у своєму 
складі мають теплові електростанції та теплові 
електроцентралі (за згодою).
Щомісяця до 1 числа;

3) накопичення гарантованих запасів вугілля та десятиденного запасу резервного 
палива (мазуту) відповідно до  Порядку формування прогнозного балансу електрич-
ної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік, затвер-
дженого наказом Міненерговугілля від 26 жовтня 2018 р.  № 539.

Виробники електричної енергії, що у своєму 
складі мають теплові електростанції та теплові 
електроцентралі (за згодою).
Щомісяця до 1 числа; 

4) наявність природного газу в газосховищах в обсязі, достатньому для стабіль-
ного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечен-
ня потреб побутових споживачів та підприємств теплопостачання, але не менш як 17 
млрд. куб. метрів.

НАК «Нафтогаз України» (за згодою),
АТ «Укртрансгаз» (за згодою),
ТОВ «Оператор ГТС України»,
Міненерго, Мінекономіки.
До 15 жовтня 2021 р.;

5) урегулювання питання щодо укладення підприємствами сфери теплоенерге-
тики договорів (контрактів) про постачання природного газу, зокрема у частині ре-
структуризації заборгованостей теплових електростанцій і теплових електроцентра-
лей з НАК «Нафтогаз України». 

НАК «Нафтогаз України» (за згодою),
Мінрегіон, Міненерго.
До 15 жовтня 2021 р.;

6) вжиття заходів до виконання Плану дій з реалізації Меморандуму про взаємо-
розуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого поста-
чання теплової енергії та постачання гарячої води від 9 лютого 2021 р., зокрема у 
частині оприлюднення довгострокових цінових пропозицій на природний газ для під-
приємств теплокомуненерго.

Мінрегіон,
Мінфін, Міненерго,
НАК «Нафтогаз України» (за згодою).
До початку осінньо-зимового періоду  
2021/22 року;

7) виконання планових річних та перспективних графіків ремонтів і модерніза-
ції (реконструкції) обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній та тепло-
електроцентралей, затверджених наказом Міненерго від 4 листопада 2020 р. № 718 
«Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до надійної та ефек-
тивної роботи у 2021 році та в осінньо-зимовий період 2021/2022 року».

Виробники електричної енергії, що у своєму 
складі мають теплові електростанції та теплові 
електроцентралі (за згодою).
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року; 

8) опрацювання питання щодо покладення спеціальних обов’язків на учасників 
ринку електричної енергії з метою покриття собівартості відпуску електричної енер-
гії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, з метою забезпечення надійного та безперебій-
ного централізованого теплопостачання населення під час осінньо-зимового періо-
ду 2021/22 року відповідно до частини третьої статті 62 Закону України «Про ринок 
електричної енергії».

НКРЕКП (за згодою)
Міненерго
ПрАТ «НЕК «Укренерго» (за згодою).
До початку осінньо-зимового періоду 2021/22 року;

9) виконання вимог Положення про порядок підготовки та оцінки готовності 
об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затвердженого на-
казом Міненерго від 19 березня 2021 р. № 29.

Міненерго,
Держенергонагляд,
ПрАТ «НЕК «Укренерго» (за згодою),
державне підприємство 
«НАЕК «Енергоатом» (за згодою),
ПрАТ «Укргідроенерго» (за згодою),
виробники електричної енергії, що у своєму 
складі мають теплові електростанції та теплові 
електроцентралі (за згодою).
До 15 листопада 2021 р.;

10) здійснення контролю за виконанням планових показників з комплексної під-
готовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи 
в осінньо-зимовий період 2021/22 року у визначені строки.

Мінрегіон,
обласні та Київська міська держадміністрації.
До 1 жовтня 2021 р.;

11) здійснення контролю за виконанням планів організаційно-технічних заходів 
з підготовки теплових господарств суб’єктів господарювання, які провадять діяль-
ність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, проведення ни-
ми гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність і міцність, промивання 
та випробування енергообладнання котелень, теплових пунктів у визначені строки.

Мінрегіон, Міненерго, Держенергонагляд,
обласні та Київська міська держадміністрації,
теплогенеруючі, теплотранспортуючі,
теплопостачальні організації 
(за згодою).
До 15 листопада 2021 р.;

12) здійснення контролю за виконанням планів організаційно-технічних заходів 
з підготовки теплових господарств суб’єктів господарювання соціальної сфери, що 
отримують теплову енергію від систем централізованого теплопостачання, проведен-
ня ними гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність та міцність, проми-
вання та випробування устаткування теплових пунктів і систем опалення у визначе-
ні строки.

Мінрегіон, Міненерго,
Держенергонагляд,

обласні та Київська міська держадміністрації,
теплогенеруючі, теплотранспортуючі,
теплопостачальні організації (за згодою).
До 15 листопада 2021 р.;

13) здійснення моніторингу стану підготовки теплових господарств суб’єктів гос-
подарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспортування, постачання 
теплової енергії, та суб’єктів господарювання соціальної сфери, що отримують те-
плову енергію від систем централізованого теплопостачання, до опалювального се-
зону 2021/22 року та своєчасного початку опалювального періоду 2021/2022 року 
суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспортуван-
ня, постачання теплової енергії.

Держенергонагляд, обласні та Київська міська 
держадміністрації,
теплогенеруючі, теплотранспортуючі,
теплопостачальні організації (за згодою).
До 1 грудня 2021 р.;

14) здійснення відповідно до компетенції моніторингу та нагляду за виконанням 
планових ремонтних робіт обладнання електростанцій, теплоелектроцентралей, вуг-
ледобувних підприємств, котелень, теплових та електричних мереж.

Міненерго, Мінрегіон, Держенергонагляд,
НКРЕКП (за згодою), обласні та Київська міська 
держадміністрації,
виробники електричної енергії, що у своєму 
складі мають теплові електростанції та теплові 
електроцентралі (за згодою),
ПрАТ «Укргідроенерго» (за згодою),
державне підприємство 
«НАК «Енергоатом» (за згодою),
ПрАТ «НЕК «Укренерго» (за згодою), оператори 
систем розподілу (за згодою), підприємства 
житлово-комунального господарства  
(за згодою).
До початку осінньо-зимового періоду 2021/22 
року;

15) створення необхідного аварійного запасу обладнання матеріалів і устаткуван-
ня для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропе-
редачі та підстанціях усіх класів напруги в разі їх пошкодження внаслідок надзви-
чайних ситуацій.

ПрАТ «НЕК «Укренерго» (за згодою),  
оператори систем розподілу (за згодою).
До 1 жовтня 2021 р.;

16) проведення галузевого протиаварійного тренування відповідно до вимог Пра-
вил проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж, 
затверджених наказом Міненерговугілля від 24 грудня 2013 р. № 991.

Міненерго, Держенергонагляд
ПрАТ «НЕК «Укренерго» (за згодою),
державне підприємство 
«НАЕК «Енергоатом» (за згодою),
ПрАТ «Укргідроенерго» (за згодою), виробники 
електричної енергії, що у своєму складі 
мають теплові електростанції та теплові 
електроцентралі (за згодою).
До 1 жовтня 2021 р.;

17) здійснення моніторингу (контролю) виконання учасниками ринку (крім спожи-
вачів) комплексу заходів щодо забезпечення підготовки об’єктів електроенергетики 
до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року.

Міненерго,
Держенергонагляд,
виробники електричної енергії, що у своєму 
складі мають теплові електростанції та теплові 
електроцентралі (за згодою).
До 1 жовтня 2021 р. ;

18) узагальнення відповідно до компетенції інформації про рівень готовності те-
плоелектроцентралей, теплових мереж, теплових електростанцій, котелень та вуг-
ледобувних підприємств до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його прохо-
дження.

Міненерго, Мінрегіон,
Держенергонагляд,
обласні та Київська міська держадміністрації.
До 15 листопада 2021 р.;

19) підготовку підприємств, що належать до сфери управління місцевих держад-
міністрацій, до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року, в тому числі шляхом 
приведення в належний технічний стан житлового фонду та виконання планових ро-
біт із проведення перевірки димових та вентиляційних каналів, щільності інженерних 
вводів у багатоповерхові будинки, а також забезпечення технічного стану сигналіза-
торів загазованості підвальних приміщень житлового фонду.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
До 25 вересня 2021 р.;

20) об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) ре-
зервними та автономними джерелами енергопостачання.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
До 1 жовтня 2021 р.;

21) підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулич-
но-дорожньої мережі протиожеледними сумішами і необхідну кількість посипного 
матеріалу.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
До 1 жовтня 2021 року.

2. Провести аналіз заборгованості:
1) з виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господар-

ства, скласти графіки погашення та вжити заходів до погашення заборгованості в 
повному обсязі.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
До 1 жовтня 2021 р.;

2) населення за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів до її по-
гашення.

Мінрегіон
Обласні та Київська міська держадміністрації.
До 1 жовтня 2021 року.

3. Утворити за участю представників підприємств житлово-комунального госпо-
дарства комісію для проведення оцінки технічного стану теплових пунктів, насосних 
агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних 
пристроїв та автоматики і забезпечити проведення такої перевірки.

Обласні та Київська міська держадміністрації,
Держенергонагляд.
До 20 вересня 2021 року.

4. Вжити заходів до:
1) виконання системної роботи створених регіональних оперативних штабів із 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону, запобігання аваріям та 
проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в 
осінньо-зимовий період 2021/22 року.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
До 25 вересня 2021 р.;

2) проведення перевірки стану газового обладнання у населених пунктах.
Обласні та Київська міська держадміністрації,
оператор газорозподільних систем 
(за згодою).
До 25 вересня 2021 р.;

3) виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енерго-
блоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 7 грудня 2011 р. № 1270 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 96, ст. 3504).

Міненерго,
державне підприємство 
«НАЕК «Енергоатом» (за згодою).
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року;

4) реалізації можливих варіантів будівництва газопроводів-відводів до газорозпо-
дільних станцій смт Троїцьке та с. Воєводське Троїцького району Луганської області 
з метою перепідключення до магістральних газопроводів на території України та про-
ведення оцінки вартості будівництва за можливими варіантами.

Міненерго, НАК «Нафтогаз України» (за 
згодою), АТ «Укртрансгаз» (за згодою),  
ТОВ «Оператор ГТС України» (за згодою),  
АТ «Луганськгаз» (за згодою),
Луганська обласна держадміністрація.
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року;

5) забезпечення розвитку системи газопостачання м. Могилева-Подільського Ві-
нницької області, в тому числі для створення технічної можливості імпорту Республі-
кою Молдова природного газу з ЄС.

Міненерго, НАК «Нафтогаз України» (за 
згодою), АТ «Укртрансгаз» (за згодою),  
ТОВ «Оператор ГТС України» (за згодою), 

АТ «Вінницягаз» (за згодою), Вінницька обласна 
держадміністрація.
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року;

6) реалізації можливих варіантів будівництва об’єкта: «Будівництво підсилюючо-
го газопроводу високого тиску Р=1,2 МПа, ПРП і газопроводу високого тиску Р=0,6 
МПа від АГРС «Велика Бабка» Чугуївського району до ГРС «Вовчанськ» Вовчансько-
го району Харківської області» з метою його підключення до магістральних газопро-
водів на території України.

Міненерго, НАК «Нафтогаз України»  
(за згодою), АТ «Укртрансгаз» (за згодою),  
ТОВ «Оператор ГТС України» (за згодою),  
АТ «Харківгаз» (за згодою), Харківська обласна 
держадміністрація.
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року.

5. Забезпечити здійснення контролю за:
1) виконанням підприємствами житлово-комунального господарства робіт із про-

мивання трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж та внутрішньобу-
динкових систем опалення.

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
Держенергонагляд.
До 25 вересня 2021 р.;

2) дотримання теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та під-
приємствами централізованого водопостачання і водовідведення положень Закону 
України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачаль-
них і теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання 
і водовідведення за спожиті енергоносії» в частині укладення та виконання договорів 
реструктуризації заборгованості за енергоносії.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
До 25 вересня 2021 року.

6. Вжити заходів до погашення заборгованості споживачів за:
1) спожиту електричну енергію.

Міненерго, НКРЕКП (за згодою),
енергопостачальники (за згодою),
місцеві держадміністрації.
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року;

2) спожиту теплову енергію.
Мінрегіон,
НКРЕКП (за згодою),
обласні та Київська міська держадміністрації.
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року;

3) спожитий природний газ.
НАК «Нафтогаз України» (за згодою), 
Міненерго, Мінекономіки, Мінрегіон,  
ПАТ «Укртрансгаз» (за згодою), 
ТОВ «Оператор ГТС України» (за згодою),
постачальники природного газу на території 
провадження ліцензійної діяльності з розподілу 
природного газу (за згодою), обласні та 
Київська міська держадміністрації.
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року.

7. Інформувати Міненерго, Мінрегіон і Держенергонагляд відповідно до компе-
тенції про стан підготовки та проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, 
проблемні питання, які потребують невідкладного вирішення, в тому числі техноло-
гічні порушення (аварії, відмови) на енергетичних об’єктах у галузі електроенергети-
ки та сфері теплопостачання.

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, Держенергонагляд, 
суб’єкти електроенергетики та сфери 
теплопостачання (за згодою).
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року.

8. Здійснити моніторинг стану проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 
року суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспор-
тування, постачання теплової енергії, та суб’єктів господарювання соціальної сфери, 
що отримують теплову енергію від систем централізованого теплопостачання, у час-
тині дотримання належного технічного стану теплових, тепловикористальних устано-
вок та мереж, а також організації їх експлуатації.

Держенергонагляд, теплогенеруючі, 
теплотранспортуючі, теплопостачальні 
організації
(за згодою).
До завершення осінньо-зимового періоду 
2021/22 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 571-р 
Київ

Про надання дозволу на переміщення 
(перенесення) пам’ятки історії та архітектури 

національного значення — Миколаївської 
церкви XVII—XVIII століття 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини» на-
дати Національному музею народної архітектури та побуту України дозвіл на пере-
міщення (перенесення) пам’ятки історії та архітектури національного значення — 
Миколаївської церкви XVII—XVIII століття, охоронний номер 250047-Н (с. Городи-
ще Менського району Чернігівської області), до Національного музею народної архі-
тектури та побуту України (м. Київ, вул. Академіка Тронька).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 624-р 
Київ

Про перерозподіл обсягів надання кредитів 
з державного бюджету, передбачених 

Міністерству розвитку громад та територій 
на 2021 рік для реалізації спільних  

з міжнародними фінансовими організаціями 
інвестиційних проектів

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти перерозподіл обсягів надання кредитів з державного бюджету в межах загального 
обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству розвитку громад та тери-
торій у спеціальному фонді державного бюджету на 2021 рік для реалізації спільних 
з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів, шляхом:

зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету за програмою 2751640 
«Програма розвитку муніципальної інфраструктури» на 350 000 тис. гривень для ре-
алізації спільного з Європейським інвестиційним банком інвестиційного проекту 
«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»;

збільшення обсягу надання кредиту з державного бюджету за програмою 2751600 
«Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачан-
ня України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, рекон-
струкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці» на 350 
000 тис. гривень для реалізації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розви-
тку інвестиційних проектів «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання України» та «Другий проект розвитку міської інфраструктури».

2. Забезпечити:
Міністерству розвитку громад та територій — погодження перерозподілу обсягів 

надання кредитів з державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпоря-
дження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

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

ПОСТАНОВА  
від 16 червня 2021 р. № 634 

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219  

і від 3 березня 2020 р. № 169
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захо-

дів з проведення земельної реформи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 берез-
ня 2011 р. № 219 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 756; 2012 р., № 39, ст. 1473; 2020 p., № 2, 
ст. 61), і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентари-
зації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169  (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, 
ст. 868), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 16 червня 2021 р. № 634

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. 

№ 219 і від 3 березня 2020 р. № 169
1. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захо-

дів з проведення земельної реформи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 
2011 р. № 219, слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

2. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвен-
таризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169, слово «Мінекономіки» замінити сло-
вом «Мінагрополітики».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 червня 2021 р. № 635 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2018 р. № 792 і від 22 квітня 2020 р. № 306 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 «Про затвердження По-

рядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» (Офіційний 
вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662; 2021 р., № 23, ст. 1074) і від 22 квітня 2020 р. № 306 «Про за-
твердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по част-
ковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1193, № 47, ст. 1501, № 59, ст. 1868; 
2021 р., № 23, ст. 1074) зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 16 червня 2021 р. № 635

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 19 вересня 2018 р. № 792 і від 22 квітня 2020 р. № 306
1. В абзаці другому підпункту 1 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення 

обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 
2018 р. № 792, слова «місцевих виборів)» замінити словами «місцевих виборів,».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306:
1) у назві та постановляючій частині постанови слова «карантину, встановленого» замінити слова-

ми «карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених»;
2) Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частково-

му безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 22 квітня 2020 р. № 306 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 червня 2021 р. № 635)

ПОРЯДОК  
надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги  

по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації,  
встановлених Кабінетом Міністрів України 

1. Цей Порядок визначає механізм надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги по 
частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Мі-
ністрів України (далі — карантин та/або надзвичайна ситуація), розмір, строки надання, а також меха-
нізм повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
допомога — кошти, передбачені в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціально-

го страхування на випадок безробіття (далі — Фонд), що надаються міськими, районними і міськра-
йонними центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості (далі — центри зайнятості) 
роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі фізичним особам 
— підприємцям (далі — роботодавці), для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини 
заробітної плати, а також фізичним особам — підприємцям, які є застрахованими особами, — у ра-
зі втрати ними частини доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством три-
валості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів, пе-
редбачених карантином та/або надзвичайною ситуацією;

зупинення (скорочення) діяльності — зупинення (скорочення) діяльності роботодавця або фізич-
ної особи — підприємця, яка є застрахованою особою, через проведення заходів, передбачених ка-
рантином та/або надзвичайною ситуацією, яке призвело до часткового або повного скорочення трива-
лості робочого часу його працівників або фізичної особи — підприємця, яка є застрахованою особою.

Термін «застрахована особа» вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України 
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

3. Допомога надається центром зайнятості застрахованим особам, зокрема працівникам, з якими 
роботодавцем оформлено трудові відносини, у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу 
внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із 
зупиненням (скороченням) діяльності, за зверненням роботодавця або фізичної особи — підприєм-
ця, яка є застрахованою особою, для її виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини, 
або фізичній особі — підприємцю, яка є застрахованою особою та не отримує допомогу як працівник.

Допомога не надається фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподат-
кування і належать до першої групи платників єдиного податку та які не сплачували страхові внески на 
підставі пункту 910.1 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та об-
лік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

4. Розмір допомоги визначається та надається за кожний місяць зазначеного періоду пропорцій-
но робочому часу працівника або фізичної особи — підприємця, яка є застрахованою особою, який 
скорочено.

У разі скорочення тривалості робочого часу працівника або фізичної особи — підприємця, яка є 
застрахованою особою, розрахунок розміру допомоги за відповідний місяць періоду карантину та/або 
надзвичайної ситуації здійснюється за такою формулою:

де РДЧБК — розмір допомоги за відповідний місяць періоду карантину та/або надзвичайної си-
туації;

СРД:
- для найманих працівників — це дві третини тарифної ставки (окладу), встановленої (встановле-

ного) працівникові відповідного розряду за відповідний місяць;
- для фізичних осіб — підприємців, які є застрахованими особами, — це дві третини від середнього 

розміру місячної бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання за рік, що передує року звернення, відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахо-
ваних осіб та суми нарахованого єдиного внеску згідно з додатком 5 до Порядку формування та подан-
ня страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 р. № 435, за звітні періоди 
до 1 січня 2021 р. та відповідно до форм, затверджених наказами Мінфіну від 19 червня 2015 р. № 578 
«Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» та від 2 жовтня 2015 р. 
№ 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо 
заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», за звітні періоди після 1 січня 2021 р.;

- для фізичних осіб — підприємців, які є застрахованими особами та в яких відсутня база на-
рахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рік, що пере-
дує року звернення, — це дві третини від середнього розміру бази нарахування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за шість місяців, що передують даті зупинен-
ня (скорочення) діяльності та з яких фізична особа — підприємець сплачувала єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- для фізичних осіб — підприємців, які є застрахованими особами та відповідно до частини чет-
вертої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, — це дві третини від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;

НРЧ — кількість годин нормальної тривалості робочого часу за відповідний місяць;
СРЧ — кількість годин скороченого робочого часу за відповідний місяць.
Розмір зазначеної допомоги не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездат-

них осіб, встановлений законом.
5. Сума допомоги надається роботодавцям, у тому числі фізичним особам — підприємцям, які є 

застрахованими особами, із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення 
(скорочення) діяльності в разі сплати роботодавцем або фізичною особою — підприємцем, яка є за-
страхованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протя-
гом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

6. Виплата працівникам допомоги здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відноси-
ни (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом).

Виплата допомоги фізичним особам — підприємцям, які є застрахованими особами, здійснюєть-
ся центром зайнятості.

7. Фінансування допомоги здійснюється в межах коштів Фонду.
8. Роботодавець або фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, може звернути-

ся за отриманням допомоги протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.

Період виплати допомоги не враховується під час розгляду звернень про наступне одержання до-
помоги по частковому безробіттю на період дії карантину відповідно до статті 47 Закону України «Про 
зайнятість населення».

9. Для отримання допомоги роботодавець або фізична особа — підприємець, яка є застрахова-
ною особою, звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає (особисто або через Єди-
ний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформацій-
ні системи державних органів та органів місцевого самоврядування (за наявності технічної мож-
ливості) такі документи:

1) роботодавець — заяву в довільній формі, в якій зазначається, зокрема, інформація про належ-
ність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського 
кодексу України, разом із засвідченими роботодавцем копіями підтвердних документів щодо середньої 
кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру 
зайнятості документів, та у якій підтверджує достовірність документів, поданих ним для отримання до-
помоги і ознайомлення з умовами отримання та повернення допомоги;

фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, — заяву у довільній формі, в якій під-
тверджує достовірність документів, поданих нею для отримання допомоги і ознайомлення з умовами 
отримання та повернення допомоги;

2) засвідчену роботодавцем/фізичною особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, ко-
пію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

3) роботодавець — відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, 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 прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому орга-
ну і мають відмітку в паспорті громадянина України), в яких виникло право на допомогу згідно із стат-
тею 471 Закону України «Про зайнятість населення», за формою згідно з додатком 1;

фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою та звертається за отриманням допо-
моги, — відомості щодо себе за формою згідно з додатком 2.

У разі подання відомостей щодо себе та щодо найманих працівників фізична особа — підприємець, 
яка є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2;

4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, подану роботодавцем або 
фізичною особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, на підставі звітних відомостей, що на-
даються Пенсійному фонду України або ДПС, крім фізичних осіб — підприємців, які є застраховани-
ми особами та відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» звільнені від сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У разі коли суб’єкт господарювання належить одночасно до різних категорій суб’єктів підприємни-
цтва за різними критеріями, належність до відповідного суб’єкта підприємництва в цілях застосування 
цього Порядку визначається за річним доходом від провадження будь-якої діяльності на звітний рік.

Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від будь-якої діяльності визначається на підста-
ві офіційних звітних даних за останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що подає квар-
тальну звітність) або за останній звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність).

Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) визначається за даними відпо-
відної статистичної звітності, де зазначається такий показник, або іншої передбаченої законодавством 
звітності, в якій наявні відповідні відомості.

Підтвердження сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фі-
зичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до пер-
шої групи платників єдиного податку, здійснюється в порядку обміну інформацією між Державною 
службою зайнятості та ДПС.

10. Рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймається обласним або Київським 
міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем або фізич-
ною особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, документів, передбачених пунктом 9 цьо-
го Порядку.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги оформляється наказом обласного або Київ-
ського міського центру зайнятості.

У разі подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, або наявнос-
ті в окремих документах помилок центр зайнятості у строки, передбачені цим пунктом, повідомляє про 
це роботодавцю/фізичній особі — підприємцю, яка є застрахованою особою. Після доповнення або 
доопрацювання таких документів роботодавець/ фізична особа — підприємець, яка є застрахованою 
особою, має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отри-
мання повідомлення центру зайнятості.

У разі повторного подання роботодавцем/фізичною особою — підприємцем, яка є застрахованою 
особою, документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, після їх доповнення або доопрацювання 
рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймається обласним або Київським міським 
центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня повторного подання роботодавцем/фізичною 
особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, документів відповідно до вимог цього Порядку.

11. Роботодавець/фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, може додатко-
во надати інші документи до визначених пунктом 9 цього Порядку, які підтверджують, що зупинення 
(скорочення) діяльності здійснилося через проведення заходів, передбачених карантином та/або над-
звичайною ситуацією, з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

12. У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги центр зайнятості протягом трьох ро-
бочих днів з дати прийняття такого рішення письмово повідомляє про нього роботодавцю/фізичній 
особі — підприємцю, яка є застрахованою особою, з обґрунтуванням причин відмови.

У разі коли роботодавцю/фізичній особі — підприємцю, яка є застрахованою особою, відмовлено 
у наданні допомоги з незалежних від нього причин, він має право повторно звернутися за отриманням 
коштів для виплати працівникам допомоги в межах строку дії карантину та/або надзвичайної ситуації.

13. Рішення обласного та Київського міського центру зайнятості про відмову в наданні допомоги 
може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або суду.

Державний центр зайнятості має право переглянути рішення, скасувати його частково або повніс-
тю та зобов’язати обласний або Київський міський центр зайнятості розглянути питання про надан-
ня допомоги повторно.

14. Перерахування коштів на поточний рахунок фізичній особі — підприємцю, яка є застрахова-
ною особою, або роботодавцю для виплати працівникам допомоги здійснюється центром зайнятості 
щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайня-
тості на підставі відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Зако-
ну України «Про зайнятість населення», наданих роботодавцем за формою згідно з додатком 4, а фі-
зичною особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, — за формою згідно з додатком 5.

Роботодавець подає щомісяця до 10 числа за попередній місяць центру зайнятості відомості за 
формою згідно з додатком 4, а фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, — за 
формою згідно з додатком 5.

У разі виявлення у поданих відомостях невідповідностей з даними Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування строк перерахування коштів фізичній 
особі — підприємцю, яка є застрахованою особою, або роботодавцю для виплати працівникам допо-
моги може бути продовжено до усунення невідповідностей фізичною особою — підприємцем, яка є 
застрахованою особою, або роботодавцем.

15. Роботодавець виплачує допомогу працівникам у строк не більш як три робочих дні після надхо-
дження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги (відо-
містю на виплату грошей). Копія зазначеної відомості (відомості на виплату грошей) з підтвердженням 
перерахування коштів на рахунок працівника або виплати її у готівковій формі подається центру зайня-
тості не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомоги.

У разі скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності у 
працівників, фізичної особи — підприємця, яка є застрахованою особою, які не включені до відомос-
тей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги, роботодавець/фізична особа — 
підприємець, яка є застрахованою особою, додатково подає центру зайнятості на розгляд відомос-
ті про таких осіб.

У разі припинення трудових відносин між роботодавцем і працівником, щодо якого роботодавцем 
були подані відомості, передбачені підпунктом 3 пункту 9 цього Порядку, у період між поданням зазна-
чених відомостей і перерахуванням центром зайнятості роботодавцю коштів для виплати такому пра-
цівнику допомоги кошти, отримані роботодавцем за період після припинення трудових відносин, по-
вертаються до Фонду.

У разі припинення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, яка є застрахованою осо-
бою, щодо якої подані відомості, передбачені підпунктом 3 пункту 9 цього Порядку, у період між по-
данням зазначених відомостей і перерахуванням центром зайнятості коштів для виплати допомоги за-
значені кошти не перераховуються, а кошти, отримані нею за період після припинення державної ре-
єстрації, повертаються до Фонду.

16. Виплата працівникам допомоги здійснюється роботодавцем, а фізичній особі — підприємцю, 
яка є застрахованою особою, — центром зайнятості з першого дня скорочення тривалості їх робочо-
го часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більш як 180 календарних днів су-
марно протягом календарного року.

У разі коли роботодавець звертається за отриманням допомоги повторно в межах календарно-
го року, допомога надається працівникам, які не отримували таку допомогу в межах календарного 
року або отримували її менше строку, визначеного абзацом першим цього пункту. При цьому трива-
лість виплати допомоги для таких працівників не може перевищувати строку, визначеного абзацом 
першим цього пункту.

17. Роботодавець/фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, несе відповідаль-
ність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги, та цільове вико-
ристання коштів Фонду відповідно до законодавства.

18. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога (розірвання трудово-
го договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менш як 180 календарних днів, — 
протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з під-
став, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяль-
ності роботодавця), пунктом 1 частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів 
про працю України, кошти, отримані роботодавцем, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмі-
рі виплаченої звільненій особі допомоги.

19. За наявності підстав, передбачених пунктами 14 та 17 цього Порядку, центр зайнятості вживає 
заходів до повернення в повному обсязі коштів, наданих роботодавцю для виплати працівникам допо-
моги, відповідно до законодавства.

У разі виявлення факту подання роботодавцем або фізичною особою — підприємцем, яка є за-
страхованою особою, недостовірних документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги, 
кошти, отримані роботодавцем або фізичною особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, 
повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої такій особі допомоги.

У разі подання недостовірних документів та відомостей, передбачених цим Порядком та пунктом 2 
частини другої статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття», нецільового використання роботодавцем коштів Фонду або використання їх з по-
рушенням цього Порядку роботодавець/фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, 
добровільно чи на підставі рішення суду зобов’язані повернути Фонду кошти, отримані або використа-
ні з порушенням цього Порядку та зазначеного Закону.

20. Кошти для виплати допомоги не надаються роботодавцям/фізичним особам — підприємцям, 
які є застрахованими особами, якими не дотримано вимоги статті 471 Закону України «Про зайнятість 
населення» та цього Порядку.

21. Центр зайнятості (у разі потреби із залученням представників територіальних органів Держпра-
ці) має право перевіряти документи та відомості, подані роботодавцем/фізичною особою — підприєм-
цем, яка є застрахованою особою, для прийняття рішення, отримання коштів Фонду, дотримання по-
рядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду.

Центр зайнятості має право зупиняти перерахування роботодавцю коштів Фонду для виплати пра-
цівникам/фізичній особі — підприємцю, яка є застрахованою особою, допомоги:

на час проведення перевірки документів та відомостей, що стали підставою для прийняття рішення 
про надання такої допомоги, наданих роботодавцем/фізичною особою — підприємцем, яка є застра-
хованою особою, але не більш як на 30 календарних днів;

у разі відмови або перешкоджання роботодавцем/фізичною особою — підприємцем, яка є застра-
хованою особою, у проведенні такої перевірки — на період до фактичної дати її проведення.

Виплата допомоги припиняється у разі відмови або перешкоджання роботодавцем/фізичною осо-
бою — підприємцем, яка є застрахованою особою, у проведенні перевірки протягом 30 календар-
них днів.

Центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для 
виплати працівникам допомоги, шляхом проведення відповідної перевірки протягом періоду отриман-

ня таких виплат. Остаточна перевірка цільового використання коштів проводиться протягом 180 кален-
дарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам.

Під час проведення перевірки центр зайнятості має право отримувати від роботодавця необхідні 
пояснення з відповідних питань, у тому числі в письмовій формі.

Перевірка може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця, у приміщенні центру зайня-
тості або дистанційно з використанням будь-яких засобів комунікації. Роботодавець зобов’язаний до-
пустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні 
центру зайнятості або дистанційно — подати відповідні документи.

22. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для виплати робото-
давцем допомоги працівникам, а також фізичним особам — підприємцям, які є застрахованими осо-
бами, розглядаються Державним центром зайнятості або в установленому законодавством порядку.»;

3) у додатках до Порядку додаток 3 виключити;
додатки 1, 2, 4 і 5 викласти в такій редакції:

«Додаток 1 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 635)

Вих. № ________ від ____ ___________ 20__ р.

ВІДОМОСТІ  
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471  

Закону України «Про зайнятість населення»
Найменування та місцезнаходження роботодавця ____________________________

Порядковий 
номер

Прізвище,  
ім’я та по 
батькові  

працівника

Реєстраційний номер облі-
кової картки платника по-
датків або серія (за наяв-
ності) та номер паспор-
та громадянина України 

(для фізичних осіб, які че-
рез свої релігійні переко-
нання відмовляються від 
прийняття реєстраційно-

го номера облікової картки 
платника податків та пові-
домили про це відповідно-
му контролюючому органу 
і мають відмітку в паспорті 

громадянина України)

Тарифна  
ставка 

(оклад),  
гривень

Працівник 
перебуває  
у трудових  
відносинах

(так/ні)

Робота  
за  

сумісниц-
твом  

(так/ні)

Керівник (фізична особа — підприємець) __________  
(підпис)

____________________________  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (за наявності) __________  
(підпис)

____________________________  
(ініціали та прізвище)

Додаток 2 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 635)

Вих. № ________ від _____ ___________ 20__ р.

ВІДОМОСТІ  
про фізичну особу — підприємця, яка є застрахованою особою, щодо якої виконуються  

вимоги частини третьої статті 471 Закону України «Про зайнятість населення»
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця _______________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________________
Місцезнаходження фізичної особи — підприємця ______________________________________
Поточний рахунок, найменування установи банку, МФО _________________________________
Фізична особа — підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування, ______________

                  (так/ні)
Група платників єдиного податку ___________________________________________________

                                                              (зазначається група платників єдиного податку)

Відповідно до пункту 910.1 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
сплачую єдиний внесок  □
не сплачую єдиний внесок □

Перебування у трудових відносинах (так/ні) _____________________________________________
       (найменування роботодавця, код згідно з ЄДРПОУ)

Фізична особа — підприємець ____________ 
(підпис)

__________________________________»; 
(ініціали та прізвище)

«Додаток 4 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 635)

Вих. № ________ від ___ _______ 20__ р.

ВІДОМОСТІ  
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471  

Закону України «Про зайнятість населення» за ______________ 20___ р. 
                                                              (місяць)

Найменування та місцезнаходження роботодавця ______________________________________

Порядковий 
номер

Прізвище,  
ім’я та по 
батькові 

працівника

Реєстраційний но-
мер облікової карт-
ки платника подат-
ків або серія (за на-
явності) та номер 

паспорта громадя-
нина України (для 
фізичних осіб, які 
через свої релігій-
ні переконання від-

мовляються від 
прийняття реєстра-
ційного номера об-
лікової картки плат-
ника податків та по-

відомили про це 
відповідному контр-

олюючому орга-
ну і мають відмітку 
в паспорті громадя-

нина України)

Тарифна  
ставка 

(оклад), 
гривень

Кількість 
годин  

нормаль-
ної трива-

лості  
робочого 

часу  
на місяць

Кількість 
годин  

скороче-
ного  

робочого 
часу  

за відпо-
відний  
місяць

Робота  
за  

суміс-
ництвом 
(так/ні)

Сума  
допо-
моги,  

гривень

Керівник (фізична особа — підприємець) ____________ 
(підпис)

____________________________ 
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (за наявності) ____________ 
(підпис)

____________________________ 
(ініціали та прізвище)

Додаток 5 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 635)

Вих. № ________ від _____ ___________ 20__ р.

ВІДОМОСТІ  
про фізичну особу — підприємця, яка є застрахованою особою, щодо якої виконуються вимоги 

частини третьої статті 471 Закону України   
«Про зайнятість населення» за ______________ 20__ р. 

                                       (місяць)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця _______________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________________
Місцезнаходження фізичної особи — підприємця ______________________________________
Поточний рахунок, найменування установи банку, МФО _________________________________
Кількість годин нормальної тривалості робочого часу на місяць __________________________
Кількість годин скороченого робочого часу за відповідний місяць _________________________
Розмір бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-

вання (зазначається відповідно до пункту 4 Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на 
фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуа-
ції, встановлених Кабінетом Міністрів України), гривень ____________________________________

Сума допомоги, гривень ___________________________________________________________
Фізична особа — підприємець ____________ 

(підпис)
________________________________». 

(ініціали та прізвище)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 червня 2021 р. № 636 
Київ

Про внесення змін до бюджету Фонду соціального 
страхування України на 2021 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2021 р., 
№ 27, ст. 1444), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 18 червня 2021 р. № 636

ЗМІНИ, 
що вносяться до бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік

1. У позиції «надходження з державного бюджету для виплати застрахованим особам матері-
ального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» цифри 
«400 000» замінити цифрами «800 000».

2. У позиції «Усього доходів» цифри «30 993 370» замінити цифрами «31 393 370».
3. У позиції «Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року» цифри «31 715 013» 

замінити цифрами «32 115 013».
4. У позиції «матеріальне забезпечення та соціальні послуги» цифри «18 664 603» замінити 

цифрами «19 064 603».
5. У позиції «Усього видатків» цифри «31 715 013» замінити цифрами «32 115 013».
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали 
про здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваного  

Маханькова Д. В.

Ухвалою Приморського районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області від 16.06.2021 нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018150000000029 від 17.04.2018 стосовно Ма-
ханькова Дмитра Вікторовича, 11.06.1993 р.н., гро-
мадянина України, останнє відоме місце реєстрації: 
Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. 3-тя Сло-
бідська (Дзержинського), буд. 19, гурт. 2, підозрюва-
ного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3, 
ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Маханькова Д. В. 

при здійсненні спеціального досудового 
розслідування

Підозрюваний Маханьков Дмитро Вікторович, 
11.06.1993 р.н.,  громадянин України, останнє відо-
ме місце реєстрації: Миколаївська область, м. Ми-
колаїв, вул. 3-тя Слобідська (Дзержинського), буд. 
19, гурт. 2 у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.06.2021 та 
30.06.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до служ-
бового кабінету № 3 слідчого відділу 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Го-
ловного управління Служби безпеки України в Доне-
цькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слід-
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) Головного управління Служ-
би безпеки України в Донецькій та Луганській облас-
тях капітана юстиції Назарука Андрія Дмитровича, за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд. 20, для повідомлення про 
завершення досудового розслідування, відкриття й 
ознайомлення з матеріалами досудового розсліду-
вання, а також вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22018150000000029, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
17.04.2018, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110,  
ч. 2 ст. 260 КК України.

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

Токмацький районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28, викликає Нєвойту Віталія 
Олександровича як обвинуваченого у судове засідання 
в кримінальному провадженні № 1-кп/328/25/21 (справа 
№ 161/5452/18) за обвинуваченням Нєвойти В. О. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 29.06.2021 року 
о 13 годині 00 хвилин.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання 
справи. 

Головуючий суддя Новікова Н. В.

Втрачене свідоцтво про право власності на жит-
ло, видане 08.02.1996 Відділом приватизації викон-
кому Шевченківської районної ради народних депу-
татів м.Києва згідно з розпорядженням (наказом) 
від 07.02.1996 за №13673 на квартиру №42, що зна-
ходиться у будинку №31, розташованого по вули-
ці Котовського (теперішня Сальського Володими-
ра), власниками якої в рівних частках кожному бу-
ли: Аверкін Олександр Юрійович, Аверкіна Валерія 
Валеріївна, Аверкін Юрій Олександрович, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ПрАТ «ДАТАГРУП» інформує про зміну тарифів та 
розширення з 01.07.2021 року переліку номерів до-
ступних до замовлення в рамках телекомунікаційної 
послуги «0-800» для абонентів фізичних осіб, юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців. До за-
мовлення доступний номер «0800-10».

Отримати детальну інформацію про тарифи на по-
слугу «0-800» для абонентів фізичних осіб, юридич-
них осіб та фізичних осіб — підприємців можна на 
сайті www.datagroup.ua у розділі «Телефонія», або за 
номером гарячої лінії 0 800 21 00 00 (для абонентів 
фізичних осіб) та 0 800 21 10 00 (для абонентів юри-
дичних осіб та ФОП).

Приватний нотаріус Осадча Т. Л., 

Київський міський нотаріальний округ 

(м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 14, кв. 3) 

запрошує Дроняк-Висоцьку Олену Геннадіївну, 1971 

р.н, прибути до нотаріуса для прийняття спадщини 

на майно померлого Кольчинського Михайла 

Яковича в строк до одного місяця з моменту 

публікації. У випадку неявки спадщина буде видана 

спадкоємцям, які своєчасно прийняли спадщину.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна 

контора повідомляє про те, що після смерті 

Швидченко Г. І., 13.01.1951 року народження, 

який помер 10 березня 2019 року, 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати 

спадщину, запрошуються до відокремленого 

підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, 

вул. Василя Мельникова, 2.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)!

Інформуємо, що з 01 липня 2021 року в зв’язку  

із рішенням НКРЗІ України від 30.03.2021 № 126  

змінюються умови окремих тарифних планів  

телефонії для фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація —  

в особистому кабінеті абонента.

11.06.2021 Національний банк України прийняв рі-
шення про виключення з Державного реєстру фінан-
сових установ ТОВ «МАНІ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 
40069230), ПТ «ЛОМБАРД «АЛДАН» БЕРТОЛЬД І 
КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 23491680), ПТ «ЛОМБАРД 
«СУНДУК» ТОВ «МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ» (код 
ЄДРПОУ 39623089), ТДВ «СК РОКСОЛАНА» (код ЄД-
РПОУ 30001181) на підставі поданих ними заяв та 
Кредитну спілку «Партнер-Кредит» (код ЄДРПОУ 
38672271) у зв’язку із відсутністю у неї чинних ліцен-
зій на право надання фінансових послуг.

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп»
Повідомляємо, що з 01.07.2021 ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує нові тарифи (тарифні плани) на послуги з 
доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб та юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців представників се-
реднього та малого бізнесу у с. Галицинове, Вітовського 
району Миколаївської області.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх за-
стосування розміщено на сайті www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за но-
мером телефону Контакт-центру для фізичних осіб —  
0 800 210000, для юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців представників середнього та малого бізнесу — 
0 800 211000.

Приватний нотаріус Сумського міського 
нотаріального округу Онопрієнко А. В. розшукує 
спадкоємця за законом після померлого 4 січня 

2021 року Міхна Петра Петровича (місце реєстрації: 
м. Суми, вул. Леваневського, буд. 12, кв. 99)  

Міхно Віталія Петровича, 02.05.1970 р.н..  
Прошу звернутися до 04 липня 2021 року  
за адресою: м. Суми, вул. Леваневського,  

буд. 2, прим. 52, тел. (0542) 25-42-89,  
066 14-00- 255, E-mail: nuto4kal985@gmail.com.

Повідомлення про ухвалення слідчим 

суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського місь-

кого суду від 18.06.2021 надано дозвіл на здійснен-

ня спеціального досудового розслідування у межах 

кримінального провадження стосовно підозрюваної 

Чорної Олени Миколаївни, 08.12.1969 р.н.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Вишновецький Сергій Володимирович, 

27.05.1962 р.н., уродженець с. Лози, Антрацитівського райо-
ну Луганської області, житель с. Кошари, вул. Першотравне-
ва, 20, Антрацитівського району Луганської області, на під-
ставі ст.ст.134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 08 липня 2021 року о 09-30 год. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 
поверх, зал № 19, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Вишновецького Сергія Володимировича, 
якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя О. Б. Лазарів

Приватний нотаріус Баштанського районного  
нотаріального округу Миколаївської області  
Паліюк Л. M. повідомляє, що після смерті 09 люто-
го 2021 року Павленка Андрія Миколайовича, 1954 
року народження, відкрилася спадщина. Прошу його 
спадкоємців до 09 серпня 2021 року звернутися до 
офісу приватного нотаріуса, що знаходиться за адре-
сою: м. Новий Буг Миколаївської області, вул. Гагарі-
на, 11/2 (т. 097-93-165-48). Після спливу 6-ти місяч-
ного строку з часу відкриття спадщини свідоцтва про 
право на спадщину будуть видані спадкоємцям, які 
прийняли спадщину.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає обвинуваченого Галунку Олександра Олексійовича, 
23.05.1996 р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька 
область, Слов’янський район, м. Миколаївка, вул. Остров-
ського, 16, кв. 6) у підготовче судове засідання для здійснен-
ня спеціального судового провадження у кримінальному 
провадженні № 22019050000000217, внесеному до Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань від 02.10.2019 
року (справа № 328/769/20) за обвинуваченням Галунки О. О. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 01 липня 2021 ро-
ку о 10-00 годині в залі судового засідання за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У ра-
зі неявки обвинуваченого Галунки О. О. кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суд-
дів: головуючий суддя Петренко Л. В., судді: Новікова Н. В., 
Андрющенко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими-
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціально-
го судового провадження у кримінальному проваджен-
ні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 (справа  
№ 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 02.07.2021 ро-
ку о 09-00 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. 
У разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за її відсутності. Коле-
гія суддів: головуючий суддя  Коваленко П. Л., судді Но-
вікова Н. В., Петренко Л. В.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

16.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської обл. 
Глаговською О. В. була заведена спадкова справа піс-
ля смерті Бородкіна Віктора Петровича, 06.07.1938 р.н., 
який помер 27.07.2020 р., місце народження: м. До-
нецьк. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають 
прийняти спадщину, в тому числі, які були зареєстрова-
ні з померлим на день його смерті, та представників ма-
лолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців 
за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Гла-
говської О. В, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде ви-
дана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщи-
ну подавши заяву нотаріусу.

Повістка про виклик підозрюваної 
при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Ульянова Марина Олександрівна, 
02.11.1982 р.н., зареєстрована: м. Оде-
са, вул. Середньофонтанська, б. 14, кв. 
13, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 
135, 297-5 КПК України Вам необхідно 
з’явитися в каб. № 14 до ст. слідчого в 
ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Васильченка 
В.О., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 
43, т. 0487292505, для проведення слід-
чих та процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22018160000000058:

- 26.06.2021 о 10 год. 00 хв. для допиту 
як підозрюваного та для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження 
№ 22018160000000058;

- 29.06.2021 о 10 год. 00 хв. для озна-
йомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 22018160000000058.

Поважні причини неприбуття та наслід-
ки неприбуття зазначені у статтях 138-139 
КПК України.

При собі необхідно мати документи, що 
посвідчують особу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Буглак Віктор Олексійович, 27.01.1956 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Со-
нячна, буд. 1, кв. 57 на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 25 червня 2021 
о 10 год. 00 хв. до каб. № 8 СВ Маріупольського РУП 
ГУНП в Донецькій області, який розташований за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Фонтанна, 
буд. 87, до слідчого Глущенко К.П. для вручення пові-
домлення про підозру, проведення допиту у якості пі-
дозрюваного, вручення клопотання про обрання запо-
біжного заходу у межах кримінального провадження 
№42021052290000021 від 29.04.2021 за ч. 1 ст. 209 КК 
України у порядку ст. 278, 184 КПК України.

Оголошення  
про результати проведення конкурсу  

щодо будівництва житла для військовослужбовців 
та членів їх сімей на земельних ділянках,  

що належать до земель оборони

1. Організатор конкурсу: Міністерство оборони Украї-
ни, ЄДРПОУ 00034022.

2. Предмет конкурсу: відбір найкращої пропозиції що-
до будівництва житла для військовослужбовців та чле-
нів їх сімей на земельних ділянках в м. Миколаїв, ка-
дастрові номери 4810137200:01:022:0015, :0014, :0013, 
:0005.

3. Конкурс проведено 16.06.2021.
4. За результатами проведення конкурсу прийнято рі-

шення про визнання конкурсної пропозиції ТзДВ «Ми-
колаївський домобудівельний комбінат» найкращою та 
визнання ТзДВ переможцем конкурсу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

16.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської обл. 
Глаговською О. В. була заведена спадкова справа піс-
ля смерті Ромашової Лариси Федорівни, 24.02.1949 р.н., 
яка померла 18.12.2019 р., місце народження: м. Хрус-
тальний, Луганська обл. Для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, 
які були зареєстровані з померлою на день її смерті, та 
представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а та-
кож спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу 
з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В., за 
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Мен-
делєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши 
заяву нотаріусу.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні блан-
ки: ОСЦПВВНТЗ серія AP: 7592711; Зелена Картка «Вся система, Азербайджан: 
14204824, 14954073-14954074; Зелена Картка «Білорусь, Молдова, Росія, Азер-
байджан»: 15007340; добровільне страхування відповідальності за оплату нада-
них послуг під час поїздки за кордон: 3284109-3284110, 3109910. 

Свідоцтво про право власності 

на судно «Тайгер», що належить Мінаєвій Вікторії Артурівні, 

в зв’язку з втратою вважати недійсним. 

Втрачені службове посвідчення УАБ ДУС №367 від 16.09.2019 р. 

та електронна перепустка АПУ №303 від 16.04.2019 р. 

на імя Юрчука М. М., вважати недійсними.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (за-
реєстроване місце проживання: Донецька обл., смт Старобе-
шеве, просп. Донецький, 18, кв. 6) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінально-
му провадженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (спра-
ва № 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М. П. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 01.07.2021 року о 14-30 год. в залі 
судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайло-
ва М. П. кримінальне провадження буде здійснюватися за його 
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Погрібна О. М., Новікова Н. В.

В провадженні судді Білоцерківського місь-
крайонного суду Київської області Ларіної О. В. 
перебуває обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні відносно Цибуленка Віта-
лія Валерійовича за ознаками злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12014110000000304 від 01.10.2014 року.

Розгляд підготовчого судового засідання від-
будеться 20 липня 2021 року о 10 год. 00 хв. в 
приміщенні Білоцерківського міськрайонного 
суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

Суддя Ларіна О. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачених Малову Катерину Валері-
ївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, міс-
це фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олек-
сандрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце 
фактичного проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 47) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 22017060000000053 
від 16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К. В. та Павленко К. О. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
02.07.2021 року о 14-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених Малової К. В. та Павленко К. О. криміналь-
не провадження буде здійснюватися за їх відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л. 
судді: Погрібна О. М., Новікова Н. В.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20191264934)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої  
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з геологічного вивчення нафтогазонос-

них надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовища) та виконання робіт (провадження діяльності), передбачених Угодою про 
розподіл вуглеводнів від 31.12.2020 р. №1 та згідно спеціального дозволу на користування надрами №5151 
від 29.03.2021 р., які видобуватимуться у межах ділянки Балаклійська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі буріння пошукових, розвідувальних сверд-
ловин та здійснення тривимірного сейсмічного дослідження протягом етапу геологічного вивчення. У разі 
відкриття родовища вуглеводнів та переходу до промислової розробки, передбачено облаштування родо-
вища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та будівництво установки підготовки вуглеводневої 
сировини з подальшим підключенням до неї свердловин. Буде застосований метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — газ природний, нафта, конденсат, газ сланцевих 
товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ. 

Буріння передбачається здійснювати роторним способом за допомогою бурових верстатів з дизельним 
приводом. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ.

Роботи на ділянці буде здійснювати інвестор Акціонерне товариство (АТ) «Укргазвидобування» та / або 
підрядні організації на замовлення АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації угоди про розподіл вугле-
воднів, які видобуватимуться в межах ділянки Балаклійська.

В адміністративному відношенні Балаклійська ділянка знаходиться в межах Лозівського, Ізюмського та 
Чугуївського районів Харківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 1119,25 км2. Розши-
рення та зменшення меж ділянки не передбачається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння сверд-

ловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде — Висновок з оцінки впливу на довкілля, у яко-

му визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що надається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, нада-
ні після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ____________________________________________________
                                                                                             (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________
           (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають зау-

важення та пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 276 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 

від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 24.06.2021 р.:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28,
контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Лозівська районна рада, Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 10А.
Ізюмська районна рада, Харківська область, м. Ізюм, пл. Центральна, 1.
Чугуївська районна рада, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 29.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник): 
ПрАТ «НЕК «Укренерго», 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25
E-mail: nec-kanc@ua.energy
2. Місце розташування майданчиків (траси) будівництва: (варіанти): діюча електрична підстанція 330 кВ «Ко-

вель», що підлягає реконструкції, знаходиться по вул. Варшавській, 19, м. Ковель, Волинська обл. 
3. Характеристика діяльності (об’єкта): передавання електричної енергії існуючим та новим споживачам.
Технічні і технологічні дані: Реконструкція ПС 330 кВ «Ковель» з впровадженням автоматизованої системи керу-

вання технологічними процесами (АСКТП). Волинська область,  м. Ковель, вул. Варшавська, 19. Планується рекон-
струкція ОРУ 330, 110, 35 кВ та повний демонтаж ОРУ 220 кВ, встановлення АТ-4  та нових будівель БРП 1 суміще-
не з ЗПК та БРП 2. Окрім 4-х вимикачів 110 кВ і їх ТС 110 кВ, п’яти вимикачів 35 кВ чотирьох комплектів ТС 35 кВ, 
одного комплекту ОПН 35 кВ , струмообмежуючого реактора та роз’єднувачів його приєднання.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: задоволення потреб електропостачання нових та 
підвищення надійності і якості електроживлення існуючих споживачів.

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земляних — Реконструкція проводиться без розширення існуючої території ділянки ПС. 
сировинних — забезпечується будівельно-монтажною організацією (Підрядником), реконструкція ведеться на 

завезених матеріалах;
енергетичних — (паливо, електроенергія, тепло) —  електропостачання та водопостачання для потреб будівни-

цтва — від мереж підстанції за окремими ТУ та договорами на приєднання.
водних — під час реконструкції підстанція буде забезпечуватись привозною водою;
трудових — під час реконструкції забезпечує генпідрядник, 
під час експлуатації — забезпечує Замовник, збільшення чисельності обслуговуючого персоналу ПС у зв’язку з 

реконструкцією не передбачено.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):
під час будівництва — забезпечує Підрядник,  
під час експлуатації — забезпечує Замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — напруженість ЕМП відповідно до ДСН 

239-96 та ДСНіП 3.3.6-096-2002;  рівень шуму  відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шу-
му в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» (Наказ МОЗ від 22.02.2019 
№463).

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: вирішується у проекті.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — не передбачається;
повітряне — під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від не-

організованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівель-
ної техніки) тощо, під час експлуатації — на підстанції встановлюється елегазове обладнання, елегаз належить до 
парникових газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 21 
мг/м3, клас небезпеки 4, можливі викиди забруднюючих речовин  від резервного дизель-генератора для живлення 
власних потреб у разі аварійних ситуацій;

водне — не передбачається;
ґрунт — реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлення на його місці нового елек-

тротехнічного обладнання (на відкритій території ПС та у приміщеннях підстанційних будівель), порушення природ-
ного стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — заповідні об’єкти біля підстанції відсутні, вирубка деревно-ча-
гарникової рослинності не передбачена, під час реконструкції матиме місце порушення трав’яного покриву на тери-
торії підстанції, після завершення БМР заплановано виконати відновлення трав’яного покриву;

навколишнє соціальне середовище (населення) — під час реконструкції  матиме місце тимчасовий негативний 
вплив на соціальне середовище м. Ковель в результаті проїзду автотранспорту та будівельної техніки, під час екс-
плуатації — звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС після проведення реконструкції;

навколишнє техногенне середовище — немає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного за-

хоронення: 
Утворення нових видів відходів в результаті реконструкції не передбачається
11. Обсяги виконання ОВНС: 
окремим томом відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: Стаття в газеті.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник): 
ПрАТ «НЕК «Укренерго», 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25
E-mail: nec-kanc@ua.energy
2. Місце розташування майданчиків (траси) будівництва: (варіанти): діюча електрична підстанція 220 кВ «Борис-

лав», що підлягає реконструкції, знаходиться по вул. Братів Лисиків, 3А, м. Борислав Дрогобицького р-ну, Львівської 
обл. 

3. Характеристика діяльності (об’єкта): передавання електричної енергії існуючим та новим споживачам.
Технічні і технологічні дані: Реконструкція ПС 220 кВ «Борислав» з впровадженням автоматизованої системи керу-

вання технологічними процесами (АСКТП). Львівська область, Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Братів Лисиків, 3А. 
Планується реконструкція ВРУ 220, 110, 35 кВ з демонтажем та повною заміною всього існуючого обладнання, пор-
талів та опорних конструкцій, окрім АТ-1 та АТ-2, ТН-220 кВ та одного комплекту ОПН 220 кВ, окрім вимикачів ПЛ 110 
кВ «Дрогобич-21», «ШЗВ»,  ПЛ 110 кВ «Дрогобич-20», «Автотрансформатор АТ-1», ТС-110 кВ приєднання «ШЗВ», 
двох комплектів шинних трансформаторів напруги та одного комплекту ОПН 110 кВ. 

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: задоволення потреб електропостачання нових та під-
вищення надійності і якості електроживлення існуючих споживачів.

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земляних — Реконструкція проводиться без розширення існуючої території ділянки ПС. 
сировинних — забезпечується будівельно-монтажною організацією (Підрядником), реконструкція ведеться на за-

везених матеріалах;
енергетичних — (паливо, електроенергія, тепло) — електропостачання та водопостачання для потреб будівництва 

— від мереж підстанції за окремими ТУ та договорами на приєднання, або привозною водою та дизель-генераторами.
водних — під час реконструкції підстанції підрядник забезпечує привозною водою або від мережі ПС з встановлен-

ням додаткового обліку;
трудових — під час реконструкції забезпечує генпідрядник; 
під час експлуатації — забезпечує Замовник, збільшення чисельності обслуговуючого персоналу ПС у зв’язку з ре-

конструкцією не передбачено.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):
під час будівництва — забезпечує Підрядник,  
під час експлуатації — забезпечує Замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — напруженість ЕМП відповідно до ДСН  

239-96 та ДСНіП 3.3.6-096-2002;  рівень шуму  відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в 
приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» (Наказ МОЗ від 22.02.2019 №463).

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: вирішується у проекті.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — не передбачається;
повітряне — під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неор-

ганізованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівельної тех-
ніки) тощо, під час експлуатації — на підстанції встановлюється елегазове обладнання, елегаз належить до парнико-
вих газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 21 мг/м3, клас 
небезпеки 4, можливі викиди забруднюючих речовин  від резервного дизель-генератора для живлення власних по-
треб у разі аварійних ситуацій;

водне — не передбачається;
ґрунт — реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлення на його місці нового елек-

тротехнічного обладнання (на відкритій території ПС та у приміщеннях підстанційних будівель), порушення природно-
го стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — заповідні об’єкти біля підстанції відсутні, вирубка деревно-чагар-
никової рослинності не передбачена, під час реконструкції матиме місце порушення трав’яного покриву на території 
підстанції, після завершення БМР;

навколишнє соціальне середовище (населення) — під час реконструкції  матиме місце тимчасовий негативний 
вплив на соціальне середовище м. Борислав в результаті проїзду автотранспорту та будівельної техніки, під час екс-
плуатації — звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС після проведення реконструкції;

навколишнє техногенне середовище — немає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного за-

хоронення: 
Нових видів відходів виробництва не передбачається.
11. Обсяги виконання ОВНС: 
окремим томом відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: оголошення в газеті.
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20191264935)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої  
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з геологічного вивчення нафтогазонос-

них надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовища) та виконання робіт (провадження діяльності), передбачених Угодою про 
розподіл вуглеводнів від 31.12.2020 р. №2 та згідно спеціального дозволу на користування надрами №5152 
від 29.03.2021 р., які видобуватимуться у межах ділянки Бузівська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі буріння пошукових, розвідувальних сверд-
ловин та здійснення тривимірного сейсмічного дослідження протягом етапу геологічного вивчення. У разі 
відкриття родовища вуглеводнів та переходу до промислової розробки, передбачено облаштування родо-
вища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та будівництво установки підготовки вуглеводневої 
сировини з подальшим підключенням до неї свердловин. Буде застосований метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — газ природний, нафта, конденсат, газ сланцевих 
товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ. 

Буріння передбачається здійснювати роторним способом за допомогою бурових верстатів з дизельним 
приводом. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ.

Роботи на ділянці буде здійснювати інвестор Акціонерне товариство (АТ) «Укргазвидобування» та / або 
підрядні організації на замовлення АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації угоди про розподіл вугле-
воднів, які видобуватимуться в межах ділянки Бузівська.

В адміністративному відношенні ділянка Бузівська знаходиться в межах Красноградського району Хар-
ківської області та Дніпровського і Новомосковського районів Дніпропетровської області України. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 669,65 км2. Розши-
рення та зменшення меж ділянки не передбачається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння сверд-

ловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде — Висновок з оцінки впливу на довкілля, у яко-

му визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що надається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, нада-
ні після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ____________________________________________________
                                                                                             (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________
           (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають зау-

важення та пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 281 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 

від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 24.06.2021 р.:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28,
контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Красноградська районна рада, Харківська область, м. Красноград, вул. Соборная, 58-а.
Дніпровська районна рада, Дніпропетровська область, смт Слобожанське, вул. Теплична, буд. 5.
Новомосковська районна рада, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Шевченка, буд.7.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20191264933)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої  
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності згідно з геологічного вивчення нафтогазо-

носних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти 
і газу (промислова розробка родовища) та виконання робіт (провадження діяльності), передбачених Уго-
дою  про розподіл вуглеводнів від 31.12.2020 р. №4 та згідно спеціального дозволу на користування надра-
ми №5154 від 29.03.2021 р., які видобуватимуться у межах ділянки Іванівська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі буріння пошукових, розвідувальних сверд-
ловин та здійснення тривимірного сейсмічного дослідження протягом етапу геологічного вивчення. У разі 
відкриття родовища вуглеводнів та переходу до промислової розробки, передбачено облаштування родо-
вища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та будівництво установки підготовки вуглеводневої 
сировини з подальшим підключенням до неї свердловин. Буде застосований метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — газ природний, нафта, конденсат, газ сланцевих 
товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ. 

Буріння передбачається здійснювати роторним способом за допомогою бурових верстатів з дизельним 
приводом. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ.

Роботи на ділянці буде здійснювати інвестор Акціонерне товариство (АТ) «Укргазвидобування» та / або 
підрядні організації на замовлення АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації угоди про розподіл вугле-
воднів, які видобуватимуться в межах ділянки Іванівська.

В адміністративному відношенні Іванівська ділянка знаходиться в межах Чугуївського, Лозівського, Хар-
ківського та Красноградського  районів Харківської області України. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 841,61 км2. Розши-
рення та зменшення меж ділянки не передбачається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння сверд-

ловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв›язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде — Висновок з оцінки впливу на довкілля, у яко-

му визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що надається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, нада-
ні після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ____________________________________________________
                                                                                             (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________
           (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають зау-

важення та пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 277 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 

від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 24.06.2021 р.:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28,
контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Чугуївська районна рада, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 29.
Лозівська районна рада, Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 10А.
Харківська районна рада, Харківська область, м. Харків, вул. Григорівське шосе, буд. 52.
Красноградська районна рада, Харківська область, м. Красноград, вул. Соборная, 58-а.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +17 +22 +31 +36 Черкаська +17 +22 +31 +36
Житомирська +17 +22 +30 +35 Кіровоградська +17 +22 +30 +35
Чернігівська +17 +22 +31 +36 Полтавська +17 +22 +31 +36
Сумська +17 +22 +31 +36 Дніпропетровська +17 +22 +30 +35
Закарпатська +16 +21 +31 +36 Одеська +16 +21 +27 +32
Рівненська +17 +22 +30 +35 Миколаївська +16 +21 +29 +34
Львівська +16 +21 +30 +35 Херсонська +17 +22 +28 +33
Івано-Франківська +16 +21 +29 +34 Запорізька +17 +22 +28 +33
Волинська +17 +22 +30 +35 Харківська +17 +22 +31 +36
Хмельницька +16 +21 +30 +35 Донецька +18 +23 +30 +35
Чернівецька +16 +21 +29 +34 Луганська +17 +22 +31 +36
Тернопільська +16 +21 +30 +35 Крим +17 +22 +27 +32
Вінницька +16 +21 +31 +36 Київ +20 +22 +33 +35

Укргiдрометцентр

Смертельний шлях до Європи
ПРАВА ЛЮДИНИ. Починаю-

чи з 2018 року, під час  спроби 
потрапити до Європи загинули 
щонайменше 440 дітей-біжен-
ців і мігрантів. Такі дані надає не-
прибуткова європейська мере-
жа UNITED, заснована 1992 ро-
ку у Франції. Серед жертв дво-
річний курдський хлопчик з Іра-
ку Мавда Шаурі, у якого влучи-
ла куля бельгійського поліцей-
ського під час погоні на авто-
страді 2018-го, і 17-річний Тран 
Нгок Хіє, який задихнувся в ку-
зові вантажівки, що прямувала 
в графство Ессекс в Англії 2019 
року. Багато дітей загинули, до-
бираючись морем з Близько-
го Сходу до Греції та Туреччи-
ни. Так, як у 2015-му це трапило-
ся з трирічним сирійським хлоп-
чиком Айланом Курді. Фото йо-
го крихітного тіла, яке хвилі ви-
кинули на берег турецького пля-
жу, облетіло весь світ.

Однак діти не єдині жерт-
ви нелегальної міграції. Згід-
но з даними UNITED, починаю-
чи з 1993 року, кількість смер-
тей серед мігрантів, котрі на-
магалися дістатися країни сво-
єї мрії, становить майже 45 ти-
сяч. Більшість із них потонула. 
Проте, за словами директора 

UNITED Герта Атеса, статисти-
ка смертей серед нелегальних 
мігрантів враховує також само-
губства в центрах тимчасового 
утримання. Ця сумна статисти-
ка неповна, оскільки ніхто до-
стеменно не знає, скільки гине 
тих мігрантів, яких депортують 
до африканських країн, де їх-

ній шлях часто пролягає через 
пустелю. 

Проаналізувавши особисті 
дані майже 45 тисяч загиблих 
нелегальних мігрантів, експер-
ти UNITED змогли приблизно 
встановити, скільки серед них 
було неповнолітніх. Так, у пе-
ріод із січня 2018 року по чер-

вень 2021-го на шляху до Єв-
ропи загинуло щонайменше 
440 дітей, серед них 35 немов-
лят. Статистика свідчить, що 
серед загиблих було 33 вагітні 
жінки. Більшість дітей загинула 
у водах Середземного моря, бі-
ля узбережжя Лівії, Туреччини 
та Марокко.

Знайдені «алмази» виявилися кварцом
ДІАМАНТОВА ЛИХОМАН-

КА. Уряд Південної Африки 
офіційно заявив, що каміння, 
знайдене поблизу села Квах-
латі, що розташоване на від-
стані понад 300 км на півден-
ний схід від Йоганнесбурга, — 
не алмази, а кварц.

Уперше схоже на діаман-
ти каміння знайшов місцевий 
пастух. Знахідка спричини-
ла справжній переполох. І ти-
сячі людей рушили до Квах-
латі в надії знайти дорогоцінні 
алмази. Але після проведення 

тестів чиновники заявили, що 
це кристали кварцу, які мають 
значно меншу цінність. Кварц 
— один з найпоширеніших мі-
нералів на Землі. «Тести оста-
точно засвідчили, що камін-
ня, виявлене в цьому районі, 
не алмази», — йдеться в заяві 
південноафриканського уряду.

Діамантова лихоманка спа-
лахнула в одному з найбідні-
ших регіонів Південної Афри-
ки, розповідає ВВС. Нині ця 
країна, що потерпає від висо-
кого рівня бідності, зазнала 

сплеску безробіття на тлі пан-
демії коронавірусу. Тому від-
криття ймовірного алмазного 
родовища в Квахлаті виклика-
ло спочатку радість і надію, а 
потім сум і роздратування міс-
цевого населення, яке відчай-
душно намагається боротися з 
бідністю.

Але геологічні досліджен-
ня, проведені в цьому районі, 
засвідчили, що місце, де зна-
йшли каміння, географічно 
розташоване на краю долери-
тового горизонту Кару — зо-

ни, де алмази зазвичай не зна-
ходять. Геологічна рада ПАР 
збирається проводити подаль-
ші дослідження, щоб з’ясувати, 
чи є в районі поклади інших ко-
рисних копалин, що дасть змо-
гу створити робочі місця й по-
ліпшити життя десятків тисяч 
людей, які живуть у цьому ре-
гіоні. Уряд також звернувся до 
населення з проханням припи-
нити стихійні розкопки, оскіль-
ки незаконні видобувні роботи 
негативно позначаються на до-
вкіллі.

Бельгія поверне Конго всі незаконно вивезені 
культурні цінності

ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ. Бельгій-
ський уряд оголосив, що повер-
не в Конго ті експонати з Музею 
Африки, розташованого в місті 
Тервюрені, які опинилися в екс-
позиції музею незаконним шля-
хом. 

Королівський музей Цен-
тральної Африки було збудова-
но в Бельгії 1897 року. Тодішній 
правитель країни король Лео-
польд ІІ наказав створити такий 
музей до проведення Міжнарод-
ної виставки, яку 1897 року при-
ймав Брюссель. Так король хо-
тів продемонструвати свої ко-
лоніальні здобутки, зокрема 
завоювання Вільної держави 
Конго, яка існувала в Африці з 
1885 до 1908 року та вважала-
ся приватною власністю Лео-
польда ІІ. Щоб тримати в поко-
рі місцеве багатомільйонне на-
селення, бельгійський король за 
власний кошт створив приват-
ну армію, сформувавши її з міс-
цевих войовничих племен, яки-
ми командували офіцери-євро-
пейці. Підкорення місцевого на-
селення Конго тривало десять 
років і супроводжувалося кри-

вавими розправами, пограбу-
ваннями, розкраданням природ-
них багатств. У 1908 році під тис-
ком міжнародної громадськос-
ті бельгійський парламент взяв 
на себе відповідальність за Віль-
ну державу Конго. І лише 1960 
року бельгійський уряд ухвалив 
рішення надати своїй колонії не-
залежність. 

До 1960-го експозиція Музею 
Африки в Тервюрені мала коло-
ніальний характер, а після про-
голошення незалежності Кон-
го від Бельгії музей сконцен-
трувався на представленні ет-
нографії та антропології Афри-
ки. У 2013 році його закрили на 
широкомасштабну реставрацію, 
на яку було витрачено майже 80 
мільйонів євро. У 2018-му Му-
зей Африки знову відчинив две-
рі для відвідувачів. 

В останні кілька років Бельгія 
проходить новий період деколо-
нізації. Нині в суспільстві трива-
ють серйозні дискусії щодо уві-
ковічення пам’яті суперечливої 
постаті Леопольда ІІ. Чимало по-
літиків і громадських організацій 
ратують за те, щоб прибрати з 

площ бельгійських міст численні 
пам’ятники королю-колонізато-
ру. У світлі цих процесів бельгій-
ський уряд ухвалив рішення, що 
всі предмети, які мають історич-
ну й художню цінність і незакон-
но потрапили в Бельгію з Кон-
го в період з 1885 по 1960 ро-
ки, має бути повернуто й пере-
дано законним власникам чи їх-
нім спадкоємцям. Як пояснили в 
уряді, йдеться про будь-які пред-
мети, які вкрали, здобули силою 
або які вважаються воєнними 
трофеями. 

Це рішення уряду не означає 
негайного повернення всіх пред-
метів до Конго. Як пояснив дер-
жавний секретар з питань нау-
ки Томас Дермін, своїм рішен-
ням бельгійський уряд відреагу-
вав на вимогу президента Кон-
го Фелікса Чісекеді, який у 2019 
році звернувся з проханням до 
Брюсселя повернути вкраде-
ні історичні цінності до дня від-
криття Національного музею 
у Кіншасі. Але щоб гарантува-
ти безпеку цих предметів, про-
цес повернення має відбуватися 
поступово, вважають у бельгій-

ському уряді. Держсекретар за-
певнив, що всіх їх неодмінно по-
вернуть в Конго. «Ці речі нам не 
належать,  крапка. Немає зна-
чення, чи у влади Конго достат-
ньо можливостей, щоб зберіга-
ти свою культурну спадщину, чи 
ні, це не впливає на те, що во-
ни не наша власність», — наго-
лосив Томас Дермін.

Навіть за умови повернен-
ня сумнівних експонатів до Кон-
го, експозиція Музею Африки не 
надто збідніє. За даними бель-
гійського уряду, в колекції му-
зею було виявлено 883 експо-
нати, які становлять відсоток від 
усього каталогу музею, що по-
трапили в Бельгію незаконно. 
Близько 58% експонатів, тобто 
50 тисяч одиниць, було отрима-
но цілком легально — придба-
но або передано музею за запо-
вітом. Походження майже 40%, 
або 35 тисяч експонатів, просте-
жити складно. Щоб розставити 
всі крапки над «і», уряди Бель-
гії та Конго створять спільну ко-
місію, що встановить, як той чи 
той предмет потрапив в Музей 
Африки в Тервюрені. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Знайшли картину 
Кандинського, яку 
вважали втраченою

МИСТЕЦТВО. Картину російського художника Василя Кандин-
ського, яку протягом останніх 70 років вважали втраченою, вияви-
ли в Німеччині. Це відкриття вже охрестили мистецько-історичною 
сенсацією. Геометричну акварель під назвою «Вигнуті вершини» 
продали на аукціоні в Мюнхені минулими вихідними за 1,13 міль-
йона євро, що втричі перевищило її оціночну вартість у 300 тисяч 
євро. 

Завдяки геометричним формам і м’якій палітрі кольорів цю кар-
тину вважали однією з найвідоміших у доробку художника. Кар-
тину було написано у 1927 році, її  виставляли в Берліні, Парижі, 
Стокгольмі та Брюсселі. Востаннє «Вигнуті вершини» демонстру-
вали публіці в 1932 році, повідомляє аукціонний дім Ketterer. Потім, 
як вважалося, роботу було продано, і з 1949 року її ніхто не бачив. 

Проте цього року в травні картину знайшли. З’ясувалося, що 
весь цей час вона перебувала в приватній колекції людини, яка жи-
ве в німецькому регіоні Північний Рейн-Вестфалія. Художник-аван-
гардист Василь Кандинський вважається засновником мистецької 
течії абстракціонізму. Він народився в Москві в родині комерсан-
та. Через п’ять років його 
родина переїхала в Оде-
су. Тут Кандинський за-
кінчив гімназію, а худож-
ню освіту здобував у Ки-
єві, де вчився в україн-
ського художника-живо-
писця Миколи Пимонен-
ка, який викладав у Ки-
ївській рисувальній шко-
лі, заснованій художни-
ком Миколою Мураш-
ком. Протягом кількох 
років Кандинський жив у 
Німеччині і викладав там 
у школі мистецтв і архі-
тектури Баугаус у Вей-
марі, поки її у 1933 році 
не закрили нацисти. Піс-
ля цього Кандинський 
виїхав до Франції, де й 
помер у 1944-му у віці 77 
років. 
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У пошуках кращої долі  
біженці продовжують рватися  
до Європи й гинути на цьому 

складному шляху
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