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ЗАХОПЛЕННЯ

30-річчю Незалежності України 
присвятила свій рекорд 
рівненська мисткиня Олена 
Медведєва, яка вишила вручну 
найбільшу кількість книжок

У підприємстві 
«Агроекологія» Шишацького 
району Полтавської області 
знають, як запобігти 
зменшенню родючості ґрунтів

АГРОПЕРСПЕКТИВА

Державний секретар США про запобігання ризикам, 
спричиненим російським газогоном «Північний потік-2»

ЦИТАТА ДНЯ

ЕНТОНІ БЛІНКЕН:

ЦИФРА ДНЯ

92,6 млн грн
відшкодовано цьогоріч учасникам 

програми «теплих» кредитів.  
Загалом із жовтня 2014 р. обсяг 

компенсацій сягнув 3,42 млрд грн

«Наша мета — 
переконатися, 

що Росія не може 
використовувати 

енергію як інструмент 
примусу, як зброю проти 

України чи будь-
кого іншого у 

Європі». 

25 років конфесійної 
співпраці на благо 
країни

ДУХОВНІСТЬ. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій відзначила чверть століття з дня заснування

Що посилює стійкість 
держави 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. На 68,7% від загального фінансово-
го ресурсу Державного оборонного замовлення на 2021 рік взяло 
фінансових зобов’язань Міністерство оборони впродовж першого 
півріччя. Від початку 2021 року Збройні сили отримали понад 500 
одиниць основних зразків озброєння та військової техніки. До вій-
ська також надійшло понад 3,3 мільйона одиниць продукції оборон-
ного призначення.

«Виконання державного оборонного замовлення у 2021 році від-
бувається планово, без зривів. Дотримуємося політики запрова-
дження прозорих і конкурентних процедур оборонних закупівель, 
— запевняє міністр оборони Андрій Таран. — Серед пріоритетів хо-
чу відзначити ракетне озброєння, високоточну зброю, пілотовану та 
безпілотну авіацію, бронетехніку, кораблі, артилерію та боєприпаси».

Перевагу надають продукції вітчизняного оборонно-промисло-
вого комплексу, повідомляє пресслужба відомства. Така підтримка 
стратегічних підприємств забезпечує обороноздатність війська та 
стійкість держави в умовах збройної агресії Російської Федерації.

Не все те «золото», що чорне 
РЕОРГАНІЗАЦІЯ. Нинішнього року в Україні розпочинається масштабний і тривалий процес 
трансформації вугільних регіонів 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Знані уфологи чи пересічні 
жителі продовжують шука-

ти в усіх куточках планети слі-
ди позаземних цивілізацій. Про-
те «інопланетний» об’єкт, який 

у травні цього року з’явився 
неподалік Добропілля на До-
неччині, їх навряд зацікавить. 
Бо йдеться про металеву кон-
струкцію земного походження, 
встановлену у вугільному краю 
з нагадуванням про проблеми 
не планетарного, а регіональ-

ного та всеукраїнського масш-
табів. 

Згаданий моноліт активіс-
ти семи тутешніх шахтарських 
міст встановили як символ по-
чатку давно очікуваного проце-
су трансформації вітчизняних 
вугільних регіонів. До речі, по-

дібну конструкцію вже викорис-
товували в інших країнах  світу, 
де раніше вдавалися до схожих 
кардинальних змін щодо під-
приємств вугледобувної галу-
зі. Жителі Донбасу, привертаю-
чи увагу до цих непростих про-
цесів, насамперед прагнуть, аби 

ті відбувалися виважено, прозо-
ро і справедливо, позаяк бездум-
не закриття шахт, які довгі роки 
були єдиними годувальниками 
гірняцьких міст і селищ, може 
призвести до важких соці-
ально-економічних та згуб-
них екологічних наслідків.    3

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав найавторитетнішу громадську інституцію з ювілеєм
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Резолюція ПАРЄ: Москва має припинити 
застосування російських законів у Криму
ГЕОПОЛІТИКА. На  окупованому Росією півострові тривають грубі порушення норм 
міжнародного гуманітарного права

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Грубе порушення прав і 
переслідування крим-

ських татар, правозахисни-
ків і журналістів у Криму 
зумовлене жорстким засто-
суванням окупаційною вла-
дою норм законодавства Ро-
сійської Федерації. Росій-
ська влада має припинити 
застосування російських за-
конів у Криму, зокрема що-
до питань, пов’язаних із те-
роризмом і екстремізмом, 
та послуговуватися закона-
ми України. Росія має не-
сти відповідальність за по-
рушення прав людини, ско-
єні на території, яка пере-
буває під її контролем, і без 
зволікань покласти край  на-
сильницьким зникненням і 
катуванням кримських та-
тар, до яких, ймовірно, при-
четні правоохоронці та сили 
ФСБ Росії. Про це йдеться в 
резолюції ПАРЄ «Порушен-
ня прав людини, скоєні про-
ти кримських татар у Кри-
му», ухваленій у Страсбурзі 
під час літньої сесії.

Становище  
з правами людини 
погіршується

У резолюції, авторкою 
якої виступила депутатка з 
Ісландії, котра представляє 
фракцію соціалістів, Тор-
хільдур Сунна Аеварсдот-
тір, наголошується: «ПАРЄ 
рішуче засуджує тимчасо-
ву окупацію, що триває, час-

тини території України — 
Криму — Російською Феде-
рацією та не визнає її анек-
сії». Порушення міжнарод-
ного гуманітарного права у 
Криму особливо негативно 
впливає на становище крим-
ських татар. У зв’язку з цим 
ПАРЄ закликала російську 
владу звільнити всіх тих, ко-
го було «незаконно затрима-
но та ув’язнено через жор-
стке застосування росій-
ського законодавства», при-
пинити примусовий при-
зов жителів Криму до армії 
РФ, покласти край практи-
ці переведення ув’язнених з 
Криму до місць позбавлення 
волі на території Росії.

Депутати ПАРЄ наполя-
гають, щоб окупаційна вла-
да Криму без зволікань про-
вела ефективні розсліду-
вання, послуговуючись Єв-
ропейською конвенцією з 
прав людини, «кожної спра-
ви про вбивство, викраден-
ня, зникнення, катування 
й нелюдського поводжен-
ня стосовно представників 
кримських татар». Усім за-
триманим має бути нада-
но доступ до медичних по-
слуг і юридичного захисту. 
Окрім цього, асамблея напо-
лягає на скасуванні заборо-
ни на діяльність кримсько-
татарських масмедіа у Кри-
му, а також на створенні на-
лежним умов для вивчення 
кримськотатарської мови. 
Російська влада має «ану-
лювати рішення, яке забо-
роняє діяльність Меджлісу 
кримськотатарського наро-
ду й дозволити його лідерам 

Мустафі Джемілєву та Ре-
фату Чубарову повернутися 
до Криму».

Кримські татари 
платять високу 
ціну за непокору

Кримські татари — народ, 
поневіряння якого почали-
ся у 1944 році після насиль-
ницької депортації сталін-
ським режимом. Їхнє повер-
нення до Криму в 1989 році 
супроводжувалося великою 
кількістю проблем, і за часів 
незалежної України в них 
виникало чимало складно-
щів. Але ситуація значно по-
гіршилася після анексії Кри-
му Росією. Про це під час де-
батів, передували голосу-
ванню за резолюцію, заявив 
турецький депутат від групи 
соціалістів Ахмет Чевікез. 

Цю думку поділяє і йо-
го колега по фракції, латвій-
ський депутат Борис Чіле-
віч, який розповів, що на по-
чатку та в середині 90-х ро-
ків минулого століття в ПА-
РЄ створили підкомітет з ре-
інтеграції кримських татар. 
«Проте ми побачили, що ро-
бота української влади бу-
ла, можливо, не винятково 
хороша, але спільними зу-
силлями з допомогою між-
народної спільноти крим-
ські татари змогли облашту-
ватися. І наш підкомітет бу-
ло розпущено, тому що про-
блема зникла, українці, росі-
яни, кримські татари продо-
вжували жити в Криму ра-
зом, але у 2014 році це все 

було зруйновано», — розпо-
вів політик. 

Найбільшою проблемою 
в окупованому Криму ста-
ли порушення прав людини. 
«Кримські татари позбавле-
ні права отримувати освіту 
рідною мовою, права на сво-
боду слова та масові зібран-
ня, вони стали мішенню для 
довільних арештів і політич-
них переслідувань, росій-
ська влада переслідує віль-
них журналістів, блогерів і 
звичайних користувачів со-
ціальних мереж», — сказав 
британський депутат-кон-
серватор Джон Говелл. 

Російська влада організо-
вує «репресії проти крим-
ських татар під приводом 
боротьби з тероризмом», 
заявив депутат з Франції 
від «Європейської народ-
ної партії» Франсуа Каль-
ве: «Цей народ платить над-
то високу ціну за те, що від-
мовився підтримати анексію 
Криму». 

Москва не збирається ви-
конувати резолюції ООН 
та ПАРЄ щодо Криму, то-
му в ситуації на анексовано-
му півострові «не має жод-
ного прогресу», зазначив 
позафракційний турець-
кий депутат Галіл Оджав-
лі. Він нагадав, що Меджліс 
кримськотатарського наро-
ду внесено окупаційною ро-
сійською владою до перелі-
ку екстремістських органі-
зацій, а його лідерам — Мус-
тафі Джемілєву та Рефа-
ту Чубарову російський суд 
заочно виніс судові вироки, і 
тепер вони не можуть відвід-

увати Крим. «Кримські тата-
ри не можуть використову-
вати свої політичні права, не 
можуть брати участь в ухва-
ленні політичних рішень, бо 
в цьому їм відмовляє влада 
окупантів», — наголосив по-
літик. 

Паралельна 
реальність 
російських 
депутатів

У підготовці тексту резо-
люції члени російської деле-
гації у ПАРЄ участі не бра-
ли, оскільки вважають йо-
го повністю неприйнятним. 
За словами представниці 
делегації Держдуми, поза-
фракційної депутатки Іри-
ни Рукавишнікової, «у до-
повіді немає об’єктивної ін-
формації щодо того, як змі-
нилася ситуація в Криму 
після возз’єднання з Росі-
єю». «У документі свідомо 
не згадується, що лише піс-
ля возз’єднання почалося 
духовне відродження крим-
ських татар», — цинічно за-
явила вона, наголосивши, 
що «доповідачка не зробила 
спроби відвідати Крим» і по-
слуговувалася інформацією, 
отриманою від «терористич-
них організацій». 

Інший член російський де-
легації, також позафракцій-
ний, Олександр Башкін за-
явив, що «доповідь повна 
брехні, яку розповіли люди, 
котрі не живуть» у Криму, і 
тому «російська делегація не 
подавала жодних поправок 

до резолюції, бо її немож-
ливо виправити». Його ко-
лега Юрій Олейніков звину-
ватив ПАРЄ у тому, що вона 
«зводить до абсолюту вимо-
ги кількох дисидентів і роз-
дратованих іммігрантів, які 
прагнуть помсти, ігноруючи 
реальний стан речей у Кри-
му». 

Відповідаючи на критику 
російських депутатів, Тор-
хільдур Сунна Аеварсдоттір 
наголосила, що під час робо-
ти над доповіддю російські 
колеги жодного разу не від-
повіли на повідомлення про 
факти арештів, зникнень, 
тортур серед кримських та-
тар, які свідчать про серйоз-
ні порушення норм міжна-
родного гуманітарного права 
і прав людини. «Я була вра-
жена цим, адже це все ро-
бить влада, а російські де-
путати взагалі на реагують, 
не надають своїх контрар-
гументів», — сказала допо-
відачка, вказавши: якщо ро-
сійська сторона не спросто-
вує цієї інформації, то во-
на «мовчки погоджується з 
нею». 

Будь-яка влада неодмінно 
б дослухалася до такої ре-
золюції, якби хотіла зали-
шатися в колі цивілізованих 
країн. Але Росії це не стосу-
ється, вважають «за порє-
бріком», продовжуючи на-
хабно ігнорувати рішення 
всіх без винятку демокра-
тичних інституцій. Не зо-
всім зрозуміло тільки те, як 
Кремлю досі вдається уни-
кати ролі вигнанця й парії 
світової політики? 

25 років конфесійної співпраці на благо країни
Любомира КОВАЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

Вона — найбільша й найавтори-
тетніша громадська інституція 

в нашій державі. Рада церков не 
залежить від політики чи бізнесу й 
працює виключно в інтересах на-
роду України. Це унікальна між-
конфесійна організація, яка не має 
аналогів у світі. Вона бере активну 
участь у житті країни, реагуючи 
на всі суспільні виклики.

Станом на червень 2021 року до 
складу ВРЦіРО входять 15 цер-
ков і релігійних організацій та од-
на міжцерковна організація, се-
ред яких православні, греко- і ри-
мо-католицька, протестантські та 
євангельські церкви, а також іу-
дейське та мусульманське релігій-
ні об’єднання. Відтак Рада церков 
представляє понад 95 % усіх релі-
гійних організацій України.

«Спонтанно за останні місяці 
ми сформулювали гасло, під яким 
хочемо святкувати нинішню по-
дію. Воно, як на мене, висвітлює 
природу, зміст, місію і завдання, 
які ставить перед собою сьогод-
ні релігійне середовище України. 
А це є — ми всі рівні, ми всі різ-
ні, але ми всі об’єднані в ім’я спіль-
ного блага України», — наголосив 
під час урочистостей головуючий 
у ВРЦіРО, отець і глава Україн-
ської греко-католицької церкви, 
Верховний Архиєпископ Києво-

Галицький Святослав Шевчук. І 
додав, що це гасло й плідна бага-
торічна робота слугують прикла-
дом того, що порозуміння, попри 
відмінності, насправді можливе 
заради спільної мети — добробу-
ту українського народу і демокра-
тичного поступу нашої держави.

Упродовж 25 років Всеукраїн-
ська Рада Церков усвідомлюва-
ла свою відповідальність за по-
дальший розвиток українського 
суспільства та свою роль у вста-
новленні відновленої української 
державності. І з усією відповідаль-
ністю робитиме це й надалі в опі-
ці над моральним здоров’ям на-

роду та вихованням дітей і молоді 
України. Для утвердження в сус-
пільстві соціальної справедливос-
ті й незалежного правосуддя, а та-
кож забезпечення свободи віро-
сповідання.

«Церкви та релігійні органі-
зації України відіграють поміт-
ну роль у житті українського сус-
пільства, беруть активну участь у 
розв’язанні проблем. Соціологічні 
дослідження засвідчують постій-
ний високий рівень довіри грома-
дян до церкви та релігійних орга-
нізацій загалом. Консолідована по-
зиція релігійної спільноти завжди 
відігравала важливу роль у фор-

муванні та реалізації державної 
політики України в різних сфе-
рах її суспільного життя», — за-
значив у своєму вітальному слові 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

А керівник апарату Офісу Пре-
зидента Олексій Дніпров зазна-
чив, що тісна й плідна взаємодія 
конфесій у ВРЦіРО слугує при-
кладом для багатьох країн світу. 
Він зачитав вітальне слово Пре-
зидента Володимира Зеленсько-
го до врочистостей, в якому гла-
ва держави наголосив на чвертьві-
ковій плідній роботі ВРЦіРО щодо 
збереження миру та міжконфесій-
ної злагоди. Він високо оцінив вне-
сок ВРЦіРО в утвердження укра-
їнської державності, а також ак-
тивне духовне й соціальне служін-
ня. І побажав, щоб щедрі плоди ду-
ховної праці і молитов і надалі спо-
нукали до великих справ та звер-
шень на благо нашої країни.

Глава уряду побажав ВРЦіРО 
подальшого процвітання, визна-
чних успіхів і розвитку соціальних 
та гуманітарних проєктів на благо 
українського суспільства.

А Міністр Кабінету Міністрів 
Олег Немчінов зазначив, що для 
нього велика честь привітати Все-
українську Раду Церков із такою 
знаменною датою. Він також на-
голосив, що Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій, на 
його переконання, насправді той 
простір, де українське суспільство 

веде конструктивний діалог. І за-
певнив, що український уряд до 
цього діалогу завжди відкритий. 
Він також побажав ВРЦіРО про-
цвітання та плідної роботи.

Голова Верховної Ради Дми-
тро Разумков, своєю чергою, при-
вітав ВРЦіРО з ювілеєм. Він нага-
дав, що за кілька днів українці від-
значатимуть 25 років Конституції, 
а в серпні — 30 років Незалежнос-
ті нашої держави. «Це справді та-
кий, наповнений ювілеями рік. Але 
це лише початок нашого велико-
го шляху як держави», — наголо-
сив він. І додав, що всі українці ма-
ють бути рівними перед Богом і пе-
ред законом. І завдання як держа-
ви, так і церкви в тому, щоб знахо-
дити те спільне, що об’єднуватиме 
українців для роботи на загальне 
благо. «Разом ми робитимемо все, 
щоб Україна розвивалася і процві-
тала, була взірцем порозуміння і 
руху вперед», — зазначив Дмитро 
Разумков.

Передувало урочистому засі-
данню спецпогашення конверта й 
марки «Всеукраїнська Рада Цер-
ков і релігійних організацій. 25 ро-
ків. Київ, 01001», проведене спіль-
но представниками Укрпошти, го-
ловуючим у ВРЦіРО, отцем і гла-
вою Української греко-католиць-
кої церкви, Верховним Архиєпис-
копом Києво-Галицьким Свято-
славом Шевчуком та Митрополи-
том ПЦУ Епіфанієм.

Чверть століття організація усвідомлює свою відповідальність за 
подальший розвиток суспільства
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

Не все те «золото», що чорне 
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Завдання 
державного 
рівня 

Оскільки привид карди-
нальних змін у вугільному 
господарстві вже почав 
вештатися поміж тери-
конами, першими на май-
бутні процеси відреагу-
вали саме жителі Донба-
су. Ще  2019 року місцеві 
активісти створили Плат-
форму сталого розвитку 
гірняцьких міст і селищ 
Донецької області, до якої 
тепер входять дев’ять 
міст. Це Білозерськ, Вуг-
ледар, Добропілля, Мир-
ноград, Покровськ, Сели-
дове, Торецьк та інші, які 
напряму залежать від ро-
боти (чи навпаки) вугіль-
них підприємств. До них 
приєдналася також Доне-
цька промислово-торгова 
палата та громадські ор-
ганізації. 

На регіональному рів-
ні  об’єдналися вони до-
вкола спільної мети — 
зробити все можливе, аби 
трансформація шахтар-
ської Донеччини відбула-
ся з урахуванням інтер-
есів місцевих жителів та 
через впровадження но-
вих та інвестиційних рі-
шень. На проблему відре-
агували і на державному 
рівні: торік у травні Каб-
мін створив Координацій-
ний центр з питань транс-
формації вугільних регіо-
нів України. Очолив центр 
Прем’єр-міністр Украї-
ни Денис Шмигаль, а до 
його складу ввійшли мі-
ністри енергетики, роз-
витку громад і територій, 
перший заступник міні-
стра реінтеграції та тим-
часово окупованих тери-
торій, заступники низки 
міністерств, представник 
Офісу Президента, голо-
ви відповідних Комітетів 
та підкомітетів Верхов-
ної Ради, перші керівники 
п’яти вугільних регіонів 
держави. Отож подібне 
представництво підтвер-
джує, що запланована 
трансформація вугільного 
господарства є політикою 
державної ваги. А серед 
головних завдань КЦ — 
сприяння забезпеченню 
узгоджених дій держав-
них органів з представ-

никами галузевих все-
українських профспілок, 
всеукраїнських асоціацій 
органів місцевого само-
врядування та наукових 
установ для  вдосконален-
ня політики трансформа-
ції вугільних регіонів. 

Удосконалювати справ-
ді є що, адже трансфор-
мація вугільних регіонів 
передбачає насамперед 
давно прогнозовану лік-
відацію збиткових шахт. 
Це призведе до тривож-
ної ситуації, коли без ро-
боти залишиться вели-
ка кількість недавніх гір-
ників, яких потрібно бу-
де перекваліфіковувати 
та працевлаштовувати. 
Також виникає проблема 
майбутнього шахтарських 
міст і селищ, оскільки во-
ни багато років тому ви-
никли і розвивалися саме 
довкола вуглевидобувних 
підприємств.

Галузь серед 
заручників війни 

Попередні неодноразо-
ві спроби реструктуриза-
ції вітчизняної вугільної 
промисловості, а точніше, 
закриття неприбуткових 
шахт, поки, на жаль, зде-

більшого позбавлені до-
свіду уникнення соціаль-
но-економічних чи еко-
логічних проблем на гір-
няцьких територіях. Од-
нак те, що ліквідація 
збиткових підприємств 
це важкий, проте важли-
вий, закономірний і не-
обхідний крок, не викли-
кає сумнівів. Тим більш, 
що наша вугільна галузь 
також опинилася серед 
заручників гібридної ві-
йни на Донбасі, де розта-
шована більшість україн-
ських шахт. Велика час-
тина  — понад 90 підпри-
ємств ще в 2014 році опи-
нилися на території, оку-
пованій проросійськими 
незаконними збройними 
формуваннями, і до 2021-
го більшість з них припи-
нила роботу. Причому не-
гативні наслідки їхньо-
го поспішного закриття й 
особливо затоплення вже 
дають про себе знати по 
обидва боки лінії розме-
жування. Забруднені во-
ди нині йдуть до підзем-
них виробок українських 
шахт, які працюють непо-
далік, підтоплюють про-
мислові об’єкти та жит-
лові квартали на поверх-
ні, потрапляють до довко-
лишніх водойм і загрожу-
ють найбільшій водній ар-
терії краю — річці Сівер-
ський Донець. 

А що у нас? Кількість 
підприємств у вугільному 
господарстві під контро-
лем українського уряду 
також зменшується, хо-
ча й не так стрімко, як на 
окупованій території. На-
приклад, у прифронтовій 
Донецькій області в 2018 
році розпочалися ліквіда-
ційні роботи для закрит-
тя шахти «Родинська» 
державного підприємства 
«Мирноградвугілля». Як 
уточнили в департамен-
ті розвитку базових галу-
зей промисловості Доне-
цької ОДА, на етапі лік-
відації нині перебувають 
п’ять державних шахт. У 
процесі закриття перебу-
ває шахта «Золоте» в од-
нойменному місті на Лу-

ганщині, в поточному та 
наступному роках поді-
бна доля чекає на певні 
підприємства в Дніпро-
петровській та Львівській 
областях. Само собою, 
вуглевидобуток припиня-
ють аж ніяк не на успіш-
них шахтах, а навпаки. 

Зараз в Україні працю-
ють 28 державних шахт 
та 17 підприємств, які 
перебувають у приват-
ній власності. Ні для ко-
го вже не секрет, що про 
ефективність роботи гір-
ників на державних ко-
пальнях не йдеться. З ро-
ку в рік підсумки роботи 
вуглевидобувних підпри-
ємств та галузі загалом 
пригнічують. У ще дово-
єнному 2013-му держав-
ні шахти підняли на-гора 
8,9 мільйона тонн «чор-
ного золота», а у 2020-му 
недавні «гвардійці пра-
ці» спромоглися всього на 
2,9 мільйона тонн… І не-
має впевненості, що цьо-
го року вдасться набагато 
перевиконати більш ніж 
скромне цьогорічне пла-
нове завдання — понад 3 
мільйони тонн палива. 

Істотний спад помітний 
і в роботі гірників приват-
них шахт, хоча ті качають 
вугілля значно ефектив-
ніше: у згадані вище роки 
вони видобули відповідно 
87,3 і 25,9 мільйона тонн. 
А поки вже тривалий час 
рівень вуглевидобутку 
катастрофічно падає, на-
томість невпинно зроста-
ють обсяги витрат, дота-
цій та інших форм фінан-
сової підтримки функці-
онування і утримання на 
плаву подібних підпри-
ємств. Та й ситуація з не-
обхідною модернізацією 
та оновленням застаріло-
го і ще дідівського облад-
нання нагадує замкнене 
коло: передбачені на це 
кошти з державного бю-
джету доводиться витра-
чати на покриття збитків 
від дуже неефективно-
го вуглевидобутку. І вже 
очевидно, що така прак-
тика не витримує жодної 
критики. 

То що тепер очікувати 
від анонсованої на найви-
щому державному рівні 
реорганізації?

Не єдиною 
ліквідацією 

Наприкінці 2020 року 
Кабінет Міністрів презен-
тував проєкти документів, 
які окреслюють майбутні 
зміни у вітчизняному па-
ливному господарстві. Це 
Концепція реформуван-
ня вугільної галузі, якою 
опікується Міністерство 
енергетики, та Концепція 
трансформації вугільних 
регіонів на період до 2030 
року, над якою розпочало 
працювати Міністерство 
розвитку громад і тери-
торій. За попередніми рі-
шучими намірами, до 2031 
року в Україні мають за-
крити всі збиткові шахти, 
тобто більшість нині пра-
цюючих, оскільки при-
буткових поміж них мож-
на порахувати на пальцях 
однієї руки. 

Ще одним кроком до за-
планованої реорганізації 
стала урядова постанова 
про визначення критеріїв 
стосовно державних суб-
сидій для державних ву-
гільних підприємств. Цей 
документ передбачає, що 
шахти можуть розрахо-
вувати на державне фі-
нансування лише для бу-
дівництва та введення в 
експлуатацію нових лав, 
для витрат, які стосують-
ся ліквідації наслідків ви-
робничих аварій чи за-
криття підприємств. Та 
оскільки постанова наби-
рає сили аж у січні 2023 
року, до того часу вугіль-
ники, як і раніше, отри-
муватимуть дотації з дер-
жавного бюджету на від-
шкодування всіх поточ-
них витрат. 

Останніми роками ду-
же активно долучила-
ся до згаданих процесів і 
впливова громадська ор-
ганізація — центр еколо-
гічних ініціатив «Екодія». 
Її представники разом із 
німецькими партнерами 
з неурядової організації 
Germanwatch просува-
ють концепцію справед-
ливого трансформування 
вугільних регіонів. Утім, 
цими планами перейма-
ються не лише громадські 
організації, а й керівники 
місцевої влади гірняць-
ких міст і селищ, оскіль-
ки зараз від роботи ву-
гільних підприємств за-
лежні понад 70 населених 
пунктів у п’яти областях 
України. 

На початку липня в Ки-
єві має відбутися черго-
ве засідання Координа-
ційного центру з питань 
трансформації вугіль-
них регіонів, у якому ві-
зьмуть участь і представ-
ники семи шахтарських 
міст Донеччини, які вже 
згуртувавшись, спіль-
ними зусиллями намага-
ються захищати інтере-
си людей, котрі можуть 
стати своєрідними заруч-
никами змін у вуглеви-
добувній галузі. Ідеться 
про долю понад 35 тисяч 
гірників та більш ніж 100 
тисяч членів їхніх родин. 
А що стосується транс-
формації галузі, то це бу-
де тривалий процес, який 
розтягнеться на десять 
чи більше років. Оскільки 
в планах на майбутнє не 
тільки ліквідація шахт, 
а й поетапний розвиток 
регіонів, завдяки якому 
гірники, члени їхніх ро-
дин та громади отрима-
ють певний соціальний 
захист і нові можливості 
для гідного життя й роз-
витку.  

Насамкінець. Не варто забувати й те, що трансформація 
вугільних регіонів співзвучна зі стратегією відмови від вугілля 
та скорочення використання іншого викопного палива, яку ак-
тивно реалізовують у всій Європі. Приміром, у Німеччині остан-
ню шахту з видобутку кам’яного вугілля закрили ще в груд-
ні 2018 року. У Великобританії у 2014 році ТЕС на вугіллі за-
безпечували 30 відсотків потреб електроенергії, а у 2021-му 
всього 1,6 відсотка. Австрія до 2025 року зовсім відмовиться 
від спалювання вугілля. Не так давно до поетапної відмови від 
вугілля закликав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутер-
реш. За його словами, до 2030 року слід скоротити спалення 
вугілля для виробництва електроенергії на 80 відсотків до рів-
ня 2010 року. Країни та інституції, котрі намагаються зменшити 
використання вугілля, вже об’єдналися в Безвугільний альянс. 
Україна також має намір приєднатися до нього.     

ДО РЕЧІ

Українські вугільні ТЕС очолюють рейтинг найбрудніших 
електростанцій Європи: вони викидають отруйного пилу із 
вмістом важких металів більше, ніж всі країни ЄС, Туреччина 
та Західні Балкани разом. Згідно з дослідженнями аналітич-
ного центру Ember, у Європі Україна продукує 72 відсотки всіх 
викидів зольного пилу, 27 відсотків двоокису сірки та 16 відсо-
тків оксидів азоту. За обсягами викидів двоокису сірки Бурш-
тинська ТЕС посідає перше місце в Європі. Серед 30 найбіль-
ших джерел викидів цієї токсичної речовини нашій державі на-
лежать 12 електростанцій.  

ПРЯМА МОВА

Ярослав ДЕМЧЕНКОВ,  
заступник міністра енергетики  

з питань європейської інтеграції:
— Ми маємо шанс протягом щонайменше 10—20 років 

здійснити трансформацію вугільних регіонів та зберегти робо-
чі місця. Треба спільно з громадою шукати найкращі варіан-
ти економічного та соціального розвитку кожного шахтарсько-
го містечка. Уряд не має вказувати, чим займатися на місцях. 
І як свідчить світовий досвід, одного рецепта трансформації 
бути не може. Десь краще створити сонячну або вітряну елек-
тростанцію, десь додати до них гравітаційну електростанцію, а 
десь навіть рекреаційну зону чи індустріальний музей. 

Головне — поставити інтереси людей і сталий розвиток на 
перше місце. Кінцевою метою трансформації є створення кон-
курентних та самодостатніх регіонів, які не залежатимуть від 
постійної бюджетної підтримки від уряду держави коштом 
платників податків.  

ЦИФРИ

До речі, з 2004 року в Україні ліквідовано 68 державних гір-
ничих підприємств, 19 державних шахт нині закриваються чи 
перебувають на етапі підготовки до цього. А кількість людей, 
які працюють у вугільній галузі, скоротилася з близько  мільйо-
на у 1991 році до менш ніж 40 тисяч у 2020-му.  

Свого часу дуже почесний статус шахтарів «гвардія праці» тепер вже давно у минулому 
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Ресторани та кафе готові наймати на роботу людей без відповідного досвіду  
та ще й піднімати заробітну плату
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Як ресторанний бізнес тримає удар
ГАЛУЗЕВІ ВИКЛИКИ.  Заклади громадського харчування після локдауну втратили майже 
третину працівників

Карантинні обмеження, 
пов’яза ні з поширенням 

COVID-19, боляче вдарили 
по вітчизняній галузі гро-
мадського харчування. Під 
час першого весняного ка-
рантину 2020 року всі під-
приємства зазнали збитків. 
Як вважають аналітики, з 
них 50—90% вичерпали фі-
нансові заощадження. Ще 
більше постраждали закла-
ди громадського харчуван-
ня України після локдауну 
навесні цього року. 

«Урядовий кур’єр» нама-
гався простежити стан ці-
єї галузі в середині 2021 року 
та перспективи її розвитку на 
найближчий час.

Чинники впливу
Як вважає провідний мар-

кетинговий аналітик компа-
нії «Мост» Неля Онищенко, 
через зниження дохідності 
та низьку відвідуваність 2020 
року ресторани та кафе ста-
ли змінювати пропозиції для 
споживачів із середнім і ви-
щим від середнього доходами 
на «середній мінус».

Експерт вважає, що го-
ловні чинники, які вплива-
ють на розвиток галузі, — рі-
вень доходів населення, змі-
на орендної плати та інших 
платежів, поширення звич-
ки харчуватися поза оселею, 
вплив туристичної галузі та 
зміна споживацьких уподо-
бань щодо кухні.

У 2020—2021 роках зни-
ження доходів населення не 
сприяло збільшенню попиту 
на послуги закладів громад-
ського харчування.

«На початку 2020 року роз-
виток ринку комерційної не-
рухомості характеризу-
вався зростанням попиту у 
зв’язку зі збільшенням кіль-
кості закладів громадського 
харчування. Щорічний при-
ріст орендної ставки в серед-
ньому становив 20% в закла-

дах у центрі міста або в міс-
цях з великим людським по-
током і 10% — у віддалених 
і спальних районах. Згідно з 
дослідженнями, ціни прода-
жу в доларовому еквівален-
ті на нежитлові приміщення 
у першому кварталі 2020 ро-
ку поступово знижувалися  
на 4,39% на кінець кварталу, 
а у другому кварталі, незва-
жаючи на карантин, почали 
зростати — приріст становив 
6,24%», — зазначає аналітик.

2021 року цей показник не 
змінився. Збільшення ста-
вок орендної плати в умовах 
жорсткого карантину та в пе-
ріоди його послаблення не мо-
гло позитивно вплинути на 
розвиток галузі. Чимало за-
кладів не пережили цього й  
зачинилися.

Справді, українці почали 
більше працювати й витра-
чати менше часу на приго-
тування їжі. До кризи тренд 
замовлень їжі з кафе та рес-
торанів набував неабияко-
го розвитку, що сприяло роз-
витку закладів типу «бістро». 

Проте з початком каранти-
ну кількість таких замовлень 
різко пішла на спад, адже чи-
мало фахівців компаній стали 
працювати вдома і там хар-
чуватися, готуючи їжу влас-
норуч. 

Ресторани та кафе — 
невід’ємна частина туристич-
ної інфраструктури. І стрімке 
падіння туристських потоків 
в Україну у 2020—2021 роках 
теж негативно вплинуло на 
розвиток галузі громадсько-
го харчування. Однак нині ці 
показники поступово збіль-
шуються.

Місце вибулих 
заступили нові 

Однак і цього року, надто 
після чергового локдауну, га-
лузь не може оговтатися від 
проблем. Згідно з інформаці-
єю Опендатабота, за період 
весняного локдауну 2021 ро-
ку кількість ресторанів, які 
працюють в Україні, скоро-
тилася на 14%, а їхній товаро-
обіг — на 12%. Ресурс повідо-

мляє й інші цифри: після за-
кінчення локдауну відкрило-
ся лише 2% ресторанів, їхній 
товарообіг зріс на 2%. 

Хоч президент Україн-
ської ресторанної асоціації 
Сергій Трахачов називає ці 
цифри нісенітницею: «Кри-
за вдарила по нас дуже силь-
но. Проте скажу так: відкри-
лися всі ті, хто міг відкрити-
ся. На місце попередніх влас-
ників бізнесів та підприємств 
прийшли нові, й таких теж 
чимало. Для кого пандемія не 
була таким великим ударом 
і хто працював в інших галу-
зях, вирішили відкрити рес-
торани та кафе».

Отже, ринок потроху ожи-
ває. Проте експерт із сумом 
зазначає, що такої кількості 
об’єктів громадського харчу-
вання, які закрилися 2021 ро-
ку, не було в жодну з еконо-
мічних криз, що їх пережи-
вала Україна. 

Називає Сергій Трахачов 
і ще одну дуже велику про-
блему ринку: небувала не-
стача персоналу після закін-

чення локдауну: «Коли зня-
ли карантинні обмеження, ми 
побачили величезні пробле-
ми з людьми. Тобто рестора-
ни, бари, кафе, кав’ярні, які 
знову відкрилися, не можуть 
знайти персонал. Оскільки 
люди поїхали до Польщі та 
інших країн, пішли в інші га-
лузі. Зрозуміло, що там заро-
бітні плати вищі, ніж в Украї-
ні. Тобто нині можемо конста-
тувати величезний брак ка-
дрів у ресторанній галузі».

Нині у ресторанних закла-
дах не вистачає кухарів, офі-
ціантів, барменів та інших 
працівників. Чимало з них пе-
рейшли працювати в інші біз-
неси. 

За інформацією Україн-
ської ресторанної асоціації, 
фактично кожен ресторан-
ний заклад має вакансії на 
рівні 15—30% загальної чи-
сельності персоналу. Щоб за-
повнити їх, ресторани та ка-
фе готові наймати на роботу 
людей без відповідного досві-
ду та ще й піднімати заробіт-
ну плату. Отже,  у безробіт-
них є непоганий шанс не ли-
ше знайти роботу, а й отри-
мувати чималу платню.

Орендодавці 
хочуть 
упевненості

Є й інша вагома причи-
на. Ресторатори заявляють: 
в орендодавця немає впев-
неності, що є сенс здавати в 
оренду приміщення саме під 
ресторанний бізнес, оскільки 
його постійно закривають.

Тому власник мережі рес-
торанів «Мафія» Тарас Се-
редюк вважає, що у перспек-
тиві впродовж пів року поло-
вина ресторанів не виживе, 
адже тиснуть і орендодавці, 
і держава, зокрема податко-
ві органи.

За словами співвласника 
мережі ресторанів «Світо-

ва Карта», «СушіЯ», «Буд-
да Бар» Геннадія Медведє-
ва, рестораторів турбують 
питання санітарних пере-
вірок. 

«У зв’язку з пандемією є 
ризик, що вони можуть по-
вернутися восени, і тиск на 
підприємства посилиться. На 
нас, можливо, чекають нові 
правила НАССР (нова сис-
тема аналізу ризиків, небез-
печних чинників та контро-
лю щодо приготування їжі та 
за продуктами харчування). 
А дотримуватися їх у ниніш-
ніх умовах неможливо», — 
вважає експерт.

Мабуть, на Україну очікує 
новий локдаун восени. Тоді, 
прогнозують лікарі, буде но-
ва хвиля захворюваності на 
COVID-19. Саме її й побою-
ються ресторатори, адже всі 
проблеми повернуться. 

«Тоді й буде оптимізова-
но людські ресурси. Без під-
тримки держави малий біз-
нес не витримує фінансово-
го навантаження з оплати 
праці персоналу ніде у світі. 
Ресторатори в європейських 
країнах отримують неабия-
ку допомогу від держави. В 
Україні це питання пробук-
совує», — зазначає Сергій 
Трахачов. 

Експерт просить орга-
ни влади не забувати, що в 
українській індустрії гро-
мадського харчування пра-
цює майже мільйон фахівців. 
Беручи до уваги їхні родини, 
можна сказати, що три міль-
йони людей пов’язані з нею. 
Тому треба враховувати ін-
тереси ресторанного бізне-
су. Звісно, наша держава не 
така багата, як європейські, 
і не в змозі надавати щедру 
допомогу рестораторам, як, 
приміром, у Франції чи ФРН. 
Але треба ретельно проду-
мати певні кроки, щоб новий 
локдаун не так боляче вда-
рив по галузі та людях, які в 
ній працюють.

Кому пандемія на користь
ПОШТОВХ. Коронакриза дала чудовий шанс для прискореного розвитку бізнесів,  
які можуть працювати з великими доходами онлайн

Пандемія COVID-19 та каран-
тинні заходи створили пробле-

ми для бізнесів. Деякі з них закри-
лися. Але є й чимало таких, яким 
суворі часи економічної кризи, на-
впаки, надали широкі можливості 
для роботи та поліпшення резуль-
татів. «Урядовий кур’єр»  пропонує 
огляд таких бізнесів.

Перший з напрямів — онлайн-
навчання. Особливих результатів у 
цьому процесі досягли не традицій-
ні університети і школи, а приватні 
структури. Їм було найлегше діста-
тися клієнта. 

Аналітики кажуть, що світо-
вий лідер на ринку освіти компанія 
Pearson добилася зростання актив-
ності на своїх платформах на 400%. 
Таких самих результатів досягли 
й деякі українські компанії. Збіль-
шення кількості охочих навчатися 
на різноманітних курсах чи здобу-
вати нову освіту спеціалісти пояс-
нюють тим, що в умовах кризи лю-

ди стали замислюватися про нові 
професії, які мають запити на рин-
ку. Адже навіть після пандемії у 
світі триватиме економічна криза, 
і мати кілька професій краще, ніж 
одну.

Другий напрям, який набув зна-
чущості й відповідного збільшен-
ня доходів, — телемедицина. Адже 
страх населення заразитися під час 
відвідування лікарів у клініках спо-
нукав людей шукати інші безпеч-
ні способи консультацій з лікарями.

Деякі компанії в Україні та сві-
ті зазначають, що запит на телеме-
дичні послуги за час пандемії зріс 
учетверо й навіть більше. Найпопу-
лярнішими фахівцями для відда-
леного доступу виявилися гінеко-
лог і стоматолог (хоч це дивно, адже 
лікувати зуби треба під час відвіду-
вання). На 30—40% на онлайн-
платформах зросло число консуль-
тацій із психіатрами та психотера-
певтами. 

Лікарі констатують, що завдяки 
розвитку технічних аспектів теле-
медицини розширюються можли-
вості для діагностики. Приміром, у 
деяких клініках з’явилися спеці-
альні пристрої з модулями, які да-
ють змогу  пацієнтові самому міря-
ти температуру тіла, робити фо-
то високої якості для діагностики 
шкірних хвороб, вести огляд слухо-
вих проходів, рота і навіть прослу-
ховувати легені й серце.

Третій напрям, якому пандемія 
стала у пригоді, — онлайн-торгівля. 
Цей загальносвітовий тренд не но-
вий. Він розвивався ще до пандемії. 
А бізнеси, які цим до коронакризи 
не займалися зовсім, були вимуше-
ні прискореними темпами освоюва-
ти його.

Фахівці зазначають, що за час 
карантину найбільше купують в 
онлайн-магазинах кухонне при-
ладдя, книжки, настільні ігри, очи-
щувачі повітря, товари для шит-

тя і плетення, комп’ютери. Великі 
світові компанії таку тенденцію од-
разу помітили і стали нарощувати 
обсяги своєї присутності в інтерне-
ті. Приміром, компанія Inditex най-
ближчі кілька років планує вклас-
ти мільярд євро у розвиток інтер-
нет-торгівлі і 1,7 мільярда євро — 
в інтеграцію технологій продажу. 
У компанії розраховують, що якщо 
2019 року на онлайн припадало 14% 
всіх обсягів продажу, то до 2022-го 
їхня частка має досягти 25%.

Через неможливість вийти з до-
му й безперешкодно пересувати-
ся, що не давало змоги  повноцін-
но працювати, у багатьох з’явилося 
чимало вільного часу. У такій ситу-
ації стали з’являтися онлайн-кіно-
театри та стримінгові платформи 
на будь-який смак.

Специфіка їхньої бізнес-моде-
лі передбачає широкий спектр по-
слуг: не тільки онлайн-кінотеатр та 
стримінг серіалів, а й шоу, спортив-

ні заходи, можливість підключати 
цілі телеканали, а віднедавна — ау-
діокнижки власного виробництва. 
Весь цей контент завжди доступ-
ний одночасно на різних платфор-
мах у високій якості. Власники та-
ких платформ стали набагато біль-
ше заробляти саме від початку ка-
рантину, ніж у допандемійну епоху. 

Отже,  пандемія у світі й Украї-
ні довела, що існує чимало бізнесів, 
для яких така ситуація стала вели-
ким поштовхом до розвитку. На-
самперед це послуги через інтер-
нет. Вони розвивались і до 2020 ро-
ку, але ще не були такими попу-
лярними, як тепер. Пандемія дове-
ла, що можуть цілком розвиватися 
онлайн-бізнеси, які з епідеміологіч-
ної та гігієнічної точок зору небез-
печні для найманих працівників і 
споживачів. Напевно, коронакри-
за вже назавжди змінила ставлен-
ня до таких бізнесів і спричинила їх 
шалену популярність. 

Сторінку підготував Олег ГРОМОВ, «Урядовий кур’єр» 
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АГРОПЕРСПЕКТИВА
Микола ОПАРА, 

кандидат  
сільгоспнаук, заслужений 

працівник сільського 
господарства України, 

для «Урядового кур’єра» 

В Україні ґрунти визначено як 
основне національне багат-

ство. Вони перебувають під осо-
бливою охороною держави. Про-
те нинішній стан одного з най-
важливіших природних ресур-
сів країни волає про необхідність  
посилення контролю й відпові-
дальності за їхнім використан-
ням.

Пилові бурі й 
зниження врожаїв

За даними Полтавської фі-
лії «Інститут охорони ґрунтів 
України», вміст гумусу в ґрунтах 
Полтавщини нестримно змен-
шується. Загрозливих масштабів 
набувають деградаційні процеси 
на землях сільськогосподарсько-
го призначення.

Очільники новоутворених те-
риторіальних громад не завжди 
дослуховуються до думок се-
лян, розорюють сінокоси, пасо-
вища, луки, левади, позбавляю-
чи їх можливості випасати худо-
бу. Такі факти мали місце в Пол-
тавському, Семенівському, Лу-
бенському та інших районах.

Нещодавно депутат обласної 
ради Володимир Ярошенко роз-
повів мені про колишнього вій-
ськового, який розорав сінокісну 
ділянку. А коли Володимир Ми-
хайлович сказав йому, що цьо-
го робити не можна, чоловік обу-
рився: «Що ти розумієш? Я тут 
буду добрі врожаї вирощувати». 
Це він так відповів потомствено-
му хліборобу, фермеру, який ро-
зуміється у сільському господар-
стві. А  через кілька днів сильний 
північно-східний вітер підняв 
потужну пилову бурю на цьому 
знівеченому масиві.

Видатні вчені світу б’ють на 
сполох: якщо тенденції спожи-
вацького ставлення до природ-
них ресурсів збережуться, то 
вже через 20—30 років можна 
очікувати на продовольчу й еко-
логічну катастрофу.

Колишній керівник Полтавщи-
ни, автор експерименту з впро-
вадження безплужного ґрун-
тозахисного землеробства Фе-
дір Моргун казав, щоб врятува-
ти Батьківщину від посух і пус-
тель, зберегти здоров’я нації, рі-
ки й озера, у найближчі 20—30 
років треба засадити лісами 10—
12 мільйонів гектарів, всіляко 
оберігати цілинні, степові ділян-
ки та луки. Пророчі слова… Та 
не так відбувається сьогодні. На 
жаль, вирубують ліси, знищу-
ють польові лісосмуги, призупи-
нено будівництво протиерозій-
них гідротехнічних споруд. А ви-
рубуючи ліси, забудовуючи бе-
реги річок, люди копають яму со-
бі й нащадкам.

Через посуху у 2020 році вро-
жаї сільськогосподарських куль-
тур зменшилися на 10%. Втрати 
озимих у Лісостепу становили 
від 10 до 30%, у Степу та на пів-
дні — до 50%. Тоді погано вро-
дили картопля, буряки, морк-
ва. Цю проблему треба якось 
розв’язувати. І в першу чергу 
необхідно розвивати аграрне ви-
робництво в гармонії із законами 
природи.  

А до ґрунтів взагалі треба ста-
витися, як до живої істоти. Саме 
так працюють у ПП «Агроеко-
логія» Шишацького району. Там 
вважають, що ґрунт — це не про-
сто механічна суміш певних ре-
човин, які слугують субстратом 
для закріплення кореневої сис-
теми рослин і дають їй поживу. 
Це середовище, в якому живуть 
мільярди різних бактерій, гри-
бів, одноклітинних рослинних 

організмів, черв’яків, комах. На 
одному гектарі поля у верхньо-
му 5—10-сантиметровому шарі 
ґрунту міститься в середньому 
пів тонни цих живих організмів 
або ґрунтової біоти. Завдяки цим 
організмам у ґрунті відбувають-
ся біохімічні процеси, у підсум-
ку створюється гумус — речови-
на, яка забезпечує і визначає ро-
дючість. За роки роботи за сис-

темою органічного землеробства 
кількість гумусу в ґрунті збіль-
шилася в межах 0,53—1,57. 

Не думай зверхньо 
про дрібноту

Ґрунтові мікроорганізми до-
помагають рослинам засвою-
вати необхідні елементи жив-
лення. Крім того, біота поліп-
шує структуру ґрунту. Живий 
ґрунт розв’язує й іншу глобаль-
ну проблему — поглинає парни-
кові гази, сповільнюючи зростан-
ня температури на планеті. Якіс-
ні ґрунти допомагають нам про-
тистояти глобальному потеплін-
ню з усіма його ризиками — по-
сухами, пиловими бурями, опус-
телюванням. Фахівці «Агрое-
кології» розуміють: якщо ґрунт 
живий, то його, як будь-яку іс-
тоту, потрібно забезпечувати 
їжею. За влучним висловом за-
сновника господарства Героя Со-
ціалістичної Праці, Героя Украї-
ни Семена Антонця: «Біота — це 
великий бик, і його треба годува-
ти. Вирощуючи урожай, нам по-
трібно весь час думати: а що та 

біота їстиме?». Тому в «Агроеко-
логії» вживають комплекс захо-
дів, спрямованих на збагачення 
ґрунту органічною речовиною за 
рахунок широкого застосування 
сидератів (зелених добрив), ви-
користання гною, насичення сі-
возмін багаторічними бобовими 
травами (еспарцет, люцерна).  

Утримуючи шеститисячне 
поголів’я великої рогатої худоби, 

в господарстві щорічно одержу-
ють понад 72 тисячі тонни гною. 
Підстилковий гній закладають 
у кагати. Період розкладання до 
перегною за такою технологією 
зазвичай тривав до трьох років. 
За цей час під впливом опадів і 
вітру втрачалася велика кіль-
кість поживних речовин, осо-
бливо азоту, залишалася велика 
кількість насіння бур’янів. Роз-
міщення гною потребувало вели-
ких площ, для його обробки ви-
користовували багато технічних 
засобів. Протягом багатьох років 
проводили експерименти з пере-
робки гною. Наприклад, згорта-
ли два сусідні кагати в один, при 
цьому розкладання органічної 
речовини прискорювалося, ско-
рочувався час одержання пере-
гною.

Тоді почали застосовувати 
свою технологію його компос-
тування. Відомо, що коли гній 
складено в кагати, то розкла-
дання органічної речовини від-
бувається завдяки діяльності 
анаеробних бактерій. Якщо гній 
насичити киснем і зволожувати, 
аеробні процеси активізуються. 

Проте виявилося, що коли ка-
гатів гною багато, а відстань від 
них до джерел водопостачан-
ня велика, возити воду на місце 
компостування економічно за-
тратно. Потрібного рівня воло-
ги почали досягали, змішуючи 
перед компостуванням рідкий і 
підстилковий гній у певних про-
порціях.

Технологія виробництва ком-
посту потребує використання 
спеціального агрегату, так зва-
ного аератора, який перемішує 
органічну масу й насичує її кис-
нем. Вибрали причіпний аера-
тор, який справляється з наяв-
ними обсягами органіки, агрега-
тується з будь-яким трактором 
відповідної потужності. Він про-
стий в експлуатації і водночас 
дешевший, ніж самохідні анало-
ги. Протягом дозрівання кагати 
перебуртовують 4—5 разів, що 
дає можливість контролювати 
всі процеси, які відбуваються під 
впливом кисню. Готовий компост 
згортають у великі купи, в яких 
добриво зберігається до внесен-
ня на поля.

Органічний,  
отже живий! 

— Така технологія, — розпові-
дає головний агроном господар-
ства Сергій Козін, — має багато 
переваг. Перш за все, час отри-
мання готового добрива (компос-
ту) скорочується з трьох років до 
двох — шести місяців, залежно 
від пори року. Під впливом кис-
ню активізується діяльність ае-
робних бактерій, що сприяє пе-

реведенню малодоступних форм 
азоту, фосфору, калію, що міс-
тяться в гноєві, у легко засвою-
вані рослинами форми. Аероб-
ні процеси сприяють також під-
вищенню температури в бурті до 
70°С. Це призводить до загибе-
лі патогенних мікроорганізмів, а 
насіння багатьох бур’янів втра-
чає схожість. На відміну від пе-
регною, компост концентровані-
ше добриво — на одиницю маси 
в ньому міститься в кілька разів 
більше поживних речовин. За-
стосування компосту дає мож-
ливість ефективніше використо-
вувати техніку, пальне, робочий 
час, удобрювати поля на біль-
ших відстанях від ферм. Ком-
пост вносимо з розрахунку 20—
30 тонн на гектар, а це приблизно 
втричі-вп’ятеро менше, ніж пе-
регною. Для внесення викорис-
товуємо розкидач, який рівно-
мірно розподіляє компост на ши-
рину до 15 метрів. Це зменшує 
кількість  проходів техніки по 
полю і зменшує його ущільнен-
ня. Компост вносимо після куль-
тур, які потребують більше по-
живних речовин і виснажують 
ґрунт. Це соняшник, ріпак, льон. 
Вносимо компост на одному і то-
му самому полі в середньому раз 
на 4—5 років.

За словами Сергія Козіна, в ін-
тенсивному землеробстві міне-
ральні добрива вносять перед 
або під час сівби сільськогоспо-
дарських культур, щоб забезпе-
чити їх всіма елементами жив-
лення. В «Агроекології» техно-
логія внесення компосту перед-
бачає живлення, насамперед 
ґрунту для відтворення його ро-
дючості і створення необхідних 
умов для росту і розвитку рос-
лин. 

Він зазначив, що разом з ком-
постом у ґрунт потрапляє велика 
кількість мікроорганізмів. Вони 
продовжують працювати. Підви-
щувати родючість полів за раху-
нок насичення складу місцево-
го чорнозему легкодоступними 
для рослин поживними елемен-
тами. Такий ґрунт справді жи-
вий, здоровий. Він не потребує 
додаткового насичення хімічни-
ми елементами зі штучних до-
брив. У ньому немає умов для по-
ширення патогенних мікроорга-
нізмів, тож і рослини майже не 
хворіють.

На превеликий жаль, це госпо-
дарство, мабуть, єдине в Укра-
їні, де так дбають про ґрунти. 
Цьогоріч на Полтавщині з на-
явних  мільйона 700 тисяч гек-
тарів орної землі засіяно куку-
рудзою на зерно 648 тисяч гек-
тарів, соняшником — 384 тися-
чі, соєю — 120 тисяч гектарів. За 
даними наукових установ, піс-
ля соняшнику потрібно не мен-
ше 3—5 років для відновлення 
запасів вологи в глибоких шарах 
ґрунту. Ігноруючи сівозміну, ре-
комендацію вчених, окремі орен-
дарі засівають соняшником 40—
60% площ орних земель. Це зу-
мовлює засилля у його посівах 
вовчка, який значно знижує вро-
жайність культури. А то й при-
зводить до того, що вирощувати 
соняшник у деяких регіонах стає 
недоцільним. А дехто з аграрі-
їв ратує за посів озимої пшениці 
після соняшнику, намагаючись 
довести, що він  добрий попере-
дник для озимини.

Непоправної шкоди ґрунтам 
завдає спалювання сухої рос-
линності, пожнивних решток на 
полях, очеретів на болотах. 

Насамкінець. Зважаючи на нинішній  стан ґрунтів, зміни клімату, не-
обхідно чітко виконувати рекомендовані науковцями заходи, що сприяють 
збереженню й ефективному використанню земель сільгосппризначення. І 
завжди пам’ятати, що справжні відповідальні аграрії тримають майбутнє 
всього світу у своїх руках. А наша роль у виробництві продуктів харчуван-
ня не дає нам права руйнувати ґрунт і його біологічний, століттями створе-
ний, потенціал.
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Захистити  
українські ґрунти
АКТУАЛЬНО. У підприємстві «Агроекологія»  
Шишацького району Полтавської області знають,  
як запобігти збідненню земель 

У верхньому шарі ґрунту міститься в середньому 
пів тонни живих організмів біоти. Завдяки цим 
організмам у ґрунті відбуваються біохімічні 
процеси, у підсумку створюється гумус — 
речовина, яка забезпечує і визначає родючість.
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Ниткографія Олени Медведєвої 
ПОДІЇ ТА ЛЮДИ. Мисткиня започаткувала поступ Рівненщини назустріч 30-річчю 
Незалежності України 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

«Найбільша кількість вишитих 
вручну книжок — 24 видан

ня», — таку назву має новий Націо
нальний рекорд, який встановила 
талановита рівнянка Олена Мед
ведєва. І присвятила його 30річ
чю Незалежності рідної держави. 
До непересічної дати на Рівненщи
ні активно готуються вже сьогодні. 

Її книжки, як діти
Зареєстрували новий рекорд у 

літературному музеї імені Ула
са Самчука в Рівному. Саме тут, 
де панує аура Волинського Гомера 
ХХ століття, — місце духовної си
ли та натхнення майстрині (репор
таж про її творчість із цього куль
тового музею «Хто в душі залишив 
місце дитинству, здатний творити 
дива», ми публікували 28.12.2019 
року). Тут і цього разу зібралися ті, 
хто хотів бути поруч у відповідаль
ний момент фіксації рекорду, щоб 
отримати неймовірний енергетич
ний заряд. Понад пів мільйона ви
шитих вручну літер та знаків у ру
котворних книжках мисткині. Де 
ще таке побачиш? 

«Мільйони людей на планеті ви
шивають. Але книжки вишиває ли
ше одна людина у світі — Олена 
Медведєва з України, — каже рів
ненський письменник Віктор Ма
заний. — Цей новий вид мистецтва, 
який вона створила, я назвав «нит
кографія вишиваного слова». Тер
мін уже зафіксовано. Зокрема па
ні Олена вишила такі фоліанти: по
вний текст драмифеєрії «Лісова 
пісня» Лесі Українки на 48 полот
няних сторінках розміром 60 см х 42 

см; таким же форматом — «Єванге
ліє від Івана», «Євангеліє від Мар
ка», «Євангеліє від Луки», «Єван
геліє від Матвія»; збірки поезій Іва
на Франка «Народна пісня» та Ліни 
Костенко «Я поцілую мальву у що
ку», а також «Кобзар» Тараса Шев
ченка 1840 року видання (розмір 36, 
5 см х 26 см). А ще шедеври форма
ту А5 — польською мовою «Оду 
молодості» Адама Міцкевича, ан
глійською — «Біблію».

Мисткиня також вишила за між
народним стандартом мініатюр
ні книжки розміром 9 см х 8 см. У 
них вміщено уривки з творів Тара
са Шевченка, Лесі Українки, Івана 
Франка та з роману «Волинь» Ула
са Самчука», — розповідає Віктор 
Мазаний, щиро розділяючи ра
дість рекорду.

Не приховують захоплення та
лановитою землячкою не лише 
рівняни. У соцмережах нею за
хоплюється, без перебільшення, 
весь світ! До речі, до «Книги ре
кордів України» Олена Медве
дєва ввійшла вдруге: вперше в 
2019му з «Євангелієм від Мат
вія». І продовжує творити, щедро 
обдаровуючи тих, хто поруч: во
на авторка книжок для дітей та 
анімацій на їхні сюжети.

Стверджуємо щодня
Цей знаковий рекорд започат

кував заходи, присвячені 30річ
чю Незалежності України: са
ме з Рівненщини завжди йшли 
імпульси національного відро
дження.

Ось чому в контексті 30річчя 
Незалежності для нас важливі й 
інші дати, а надто ті, що пов’язані 
з віковічним прагненням україн
ського народу до незалежності. 
Зокрема 370та річниця битви під 
Берестечком: уже 4 липня на Ко
зацьких могилах вшануємо ко
заків та селян, які поклали жит
тя на вівтар нашої свободи. При
гадуєте Шевченкове: «Нас тут 
триста, як скло, товариства ля
гло…»? Затим будемо відзнача
ти 460річчя створення (знову на 
території нинішньої Рівненщини, 
у тодішній княжій Пересопниці) 
«Пересопницького Євангелія» — 
книги, на якій присягають прези
денти незалежної України. Ось 
так переплетена наша унікаль
на історія з сучасністю. На жите
лів області та гостей чекають та
кож Всеукраїнський ювілейний 
рокфестиваль «Тарас Бульба» в 
давньому Дубні, фестиваль пра
давніх човнів на озері Басів Кут, 
етноекофестиваль «Бущапапо
роть» та багато іншого. А кубок 
голови ОДА з футзалу вже стар
тував, — розповів керівник вико

навчої влади області Віталій Ко
валь. 

Усі заходи відбуватимуться під 
єдиною візуальною символікою: 
Рівненщина отримала від Мініс
терства культури та інформацій
ної політики свою унікальну квіт
кулоготип із графічними елемен
тами та кольоровою гамою гер
ба та прапора області. «Ти у мене 
єдина» — під цим слоганом прохо
дять віднині всі заходи, приуроче
ні 30річчю Незалежності. 

Оновлену символіку області про
понують на безоплатній основі ви
користовувати й локальним ви
робникам продукції для просуван
ня товарів та послуг, адже в ній за
кладено глибокий зміст.

Уже споруджують найви
щий в області 50метровий флаг
шток. Тут у День прапора замайо
рить наше синьожовте знамено, 
під яким проходитимуть особли
во важливі для краю врочистос
ті. Представники громадських ор
ганізацій ветеранів — наших за
хисників уже висадили тут алею 
вічнозелених дерев у пам’ять про 
побратимів, які не повернулися з 
нинішньої гібридної війни за нашу 
незалежність.  

Частина заходів у цей ювілей
ний для України рік триватиме аж 
до грудня. У розділі «30річчя Не
залежності» на сайті Рівненської 
ОДА про це можна не лише дізна
тися, а й надати власні цікаві про
позиції: до них обіцяють дослуха
тися, адже Україна стверджуєть
ся щодня.

А коштовним подарунком від 
Кабінету Міністрів стало щойно 
ухвалене рішення про надання 100 
мільйонів на модернізацію стадіо
ну «Авангард» у Рівному.   

Олена Медведєва: є новий 
Національний рекорд!

У Катеринополі живуть великими кроками
СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА. На Черкащині одночасно змагалися 212 учасників, що зафіксовано  
в Національному реєстрі рекордів

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр» 

На стадіоні сотні спортс
менів — місцевих та 

приїжджих показували май
стеркласи в різних видах 
спорту. Був тут і джампінг, і 
гімнастика, шахи, волейбол, 
футбол, дартс, і навіть впра
ви на пілоні. А ще всіх при
хильників здорового тіла зі 
сцени розважали співочі гур
ти та артисти. Все це було ор
ганізовано ТОВ «НВФ «Уро
жай» та Благодійним фондом 
«МХП — Громаді».

Серед тих, хто йшов три 
кола на стадіоні, був і Борис 
Тихонюк, якому вже випо
внилося 90. Він одним із пер
ших п’ять років тому почав 
займатися скандинавською 
ходьбою в Катеринополі. Йо
го запросили на сцену, де він 
висловив радість, що цей ко
рисний вид спорту нарешті 
сприйняли його односель
ці, а п’ять років тому дехто 
лише пальцем показував — 
мовляв, що за дивак ходить 
на стадіоні з палицями?

Одна з найстарших учас
ниць встановлення рекорду 
— 84річна Галина Король. 
Вона на місцевому стадіоні 
щодня о 5й ранку. Пані Га
лина до 8ї займається впра
вами. Каже, що швидко в неї 

вже не виходить, тому часу 
потрібно більше. Після скан
динавської ходьби (а це шість 
кіл стадіону) йде на вуличні 
тренажери, намагається під
тягуватися і віджиматися. 

Керівник національно
го реєстру рекордів України 
Лана Вєтрова розповіла, що 
у 2010 році в Києві був заре
єстрований схожий рекорд. 
Тоді в акції взяли участь 147 
учасників. А тепер лише в 
Катеринополі зареєстрували 
212. Загалом цього дня 1500 
осіб із 118 населених пунк
тів України взяли участь у 
флешмобі.

— Ми опрацюємо відео
матеріали по всіх тих насе
лених пунктах, які беруть 
участь у встановленні ре
корду. Хотілося, щоб учас
ники досконаліше володіли 
технікою такої ходьби, але 
вже добре, що стільки лю
дей долучилося до фізкуль
тури. Засвідчую, що попере
дній рекорд перевершено. 
Цей вид спорту дуже попу
лярний у світі й лише нещо
давно прийшов до нас. Сві
тові рекорди дуже масштаб
ні, думаю, нам ще рано гово
рити про світовий рекорд, 
але потихеньку до цього 
йдемо.

Президент національної 
федерації скандинавської 

ходьби Ігор Єфіменко прово
див майстеркласи для всіх 
охочих, показував, як пра
вильно рухатися в цьому ви
ді спорту. Пояснив, що завдя
ки використанню палок крок 
робиться трохи більшим. Він 
повідомив, що українська 
школа цього виду спорту діє 
з 2010 року.

А ось у Катеринополі по
штовх до масового розвитку 
цього спорту надала аграр
на компанія. Група жінок 
із містечка звернулася до 

благодійного фонду «МХП 
— громаді» й до товариства 
«Урожай» із проханням під
тримати їхнє починання у 
скандинавській ходьбі. Ко
ли до них завітав керівник 
«Урожаю» Олександр Вос
кобойник, він побачив, як 
натхненно ці люди займа
ються обраним видом спор
ту, відзначив і досягнення у 
здоров’ї, і колективний дух 
спортсменіваматорів. Тож 
вирішив підтримати кате
ринопільців.

— Дуже приємно, коли іні
ціатива йде не згори, а знизу 
— із таких містечок, як Кате
ринопіль, Канів, Миронівка, 
— розповів один із організа
торів Юрій Романча. — Лю
дей, які тут займалися, ніх
то не змушував, це їхнє впо
добання. У 80—90 років вони 
серйозно цим займаються та 
розповідають, наскільки це 
корисно.

Він спрогнозував розви
ток на Черкащині й в Украї
ні такого виду спорту. Зараз 

до спонсорів вже звертають
ся багато людей із сіл, що хо
чуть займатися скандинав
ською ходьбою, їм видають 
спеціальні палиці.

— Але є одна умова — не 
курей ними ганяти, а справді 
займатися спортом, — напів
жартома відзначив Юрій Ми
хайлович. — Важлива й скла
дова популяризації — ми ви
кладаємо фотографії у соцме
режі не для того, щоб назби
рати лайків, а щоб поширити 
корисну людям інформацію. І 
якщо старша людина розпо
відає, що до занять спортом 
мала низку хвороб, а тепер 
почувається краще, то треба 
до цього дослухатися. Хоче
мо, щоб розвивалися не тіль
ки скандинавська ходьба, а й 
інші чудові види спорту, якот 
футбол (в області за підтрим
ки благодійників грає чудо
ва команда атовців). А щодо 
скандинавської ходьби, то на
ша організація видала більш 
як 650 пар палиць. Запитали у 
катеринопільців: чи готові во
ни стати центром такого руху, 
і вони з радістю погодилися. 
Активно також долучаються 
Канів, Леськи, Мошни та жи
телі інших населених пунк
тів. Підтримка спортивних та 
екологічних ініціатив має ста
ти стратегією всіх потужних 
підприємств.

Жителі Катеринополя йдуть на рекорд

Ф
от

о 
ав

то
ра

Квітка-логотип для Рівненщини до 30-річчя Незалежності
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА  
від 23 червня 2021 р. № 638 

Київ

Про затвердження обсягів державного 
замовлення Національному агентству  

з питань державної служби на підвищення 
кваліфікації державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування у 2021 році
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити обсяги державного замовлення Національному агентству з питань 

державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих 
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб міс-
цевого самоврядування у 2021 році, що додаються.

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 червня 2021 р. № 638

ОБСЯГИ 
державного замовлення Національному агентству з питань державної служби 
на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування у 2021 році

Код програмної 
класифікації  

видатків

Усього, тис. 
гривень

У тому числі на підвищення 
кваліфікації державних служ-

бовців, голів місцевих дер-
жавних адміністрацій, їх пер-
ших заступників та заступни-
ків, посадових осіб місцевого 
самоврядування, тис. гривень

Випуск, 
осіб

Прийом, 
осіб

6121020 85 760,6 85 760,6 63 473 63 359

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 червня 2021 р. № 639 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток 

об’єктів соціально-культурної сфери
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-
культурної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 трав-
ня 2021 р. № 544 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 44, ст. 2711), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 червня 2021 р. № 639

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів 
соціально-культурної сфери

1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«придбання мультифункціональних спортивних майданчиків.».
2. У пункті 5:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) загальна кошторисна вартість проектів будівництва понад 10 млн. гривень (за 

винятком придбання мультифункціональних спортивних майданчиків);»;
2) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:
«5) під час придбання мультифункціональних спортивних майданчиків співфінан-

сування з обласних бюджетів та бюджетів відповідних територіальних громад в об-
сязі не менше ніж по 10 відсотків загальної їх вартості, а також із залучених на зазна-
чені цілі інших джерел, не заборонених законодавством.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 червня 2021 р. № 640 
Київ

Про внесення змін до переліків, 
затверджених постановами  
Кабінету Міністрів України  

від 20 березня 2020 р. № 224 і 225
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/

або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з поста-
чання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 берез-
ня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 33, ст. 1113, 
№ 60, ст. 1903), і переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення захо-
дів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквіда-
цію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі то-
варів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 
території України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, ст. 1077, № 42, 
ст. 1361), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 червня 2021 р. № 640

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліків, затверджених постановами  

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 і 225
1. Підрозділ «Лабораторне обладнання» розділу «Медичні вироби, медичне об-

ладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або 
медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобі-
гання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пан-
демій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з поста-
чання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20 берез-
ня 2020 р. № 224, доповнити такою позицією: 
«8419 Секвенатор нуклеїнових кислот».

2. Підрозділ «Лабораторне обладнання» розділу «Медичні вироби, лаборатор-
не обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень» перелі-
ку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запо-
бігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2020 р. № 225, доповнити такою позицією: 
«8419 Секвенатор нуклеїнових кислот».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 червня 2021 р. № 641 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту 
щодо забезпечення безперервного надання 
кваліфікованих електронних довірчих послуг 

Державною податковою службою
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно реалізації до 23 

грудня 2022 р. експериментального проекту щодо забезпечення безперервного на-
дання кваліфікованих електронних довірчих послуг Державною податковою служ-
бою (далі — експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок проведення експериментального проекту щодо забезпе-
чення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Держав-
ною податковою службою, що додається.

3. Визначити учасниками експериментального проекту Державну податкову служ-
бу та Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби.

4. Міністерству фінансів:
подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експеримен-

тального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;
забезпечити оприлюднення інформації про реалізацію експериментального про-

екту на офіційних веб-сайтах Державної податкової служби.
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 червня 2021 р. № 641

ПОРЯДОК 
проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного 

надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Державною податковою 
службою 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення безперервного надання кваліфі-
кованих електронних довірчих послуг ДПС у зв’язку з ліквідацією Інформаційно-до-
відкового департаменту ДПС як юридичної особи публічного права.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному ко-
дексі України та Законі України «Про електронні довірчі послуги».

3. Припинення Інформаційно-довідковим департаментом ДПС надання кваліфі-
кованих електронних довірчих послуг, що зазначені у Довірчому списку, та набут-
тя ДПС статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг не призво-
дить до здійснення заходів, передбачених статтею 31 Закону України «Про електро-
нні довірчі послуги». Такі заходи здійснюються шляхом внесення змін до зазначено-
го Списку у вигляді заміни відомостей про Інформаційно-довідковий департамент 
ДПС (місцезнаходження, контактна інформація, найменування та семантичне позна-
чення юридичної особи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг) від-
повідними відомостями про ДПС.

4. Центральний засвідчувальний орган вносить відповідні зміни до Довірчого 
списку в одноденний строк з дня отримання заяв Інформаційно-довідкового депар-
таменту ДПС та ДПС про внесення змін до такого Списку та їх копій в електронній 
формі, документів ДПС, передбачених пунктами 2—10 частини другої статті 30 За-
кону України «Про електронні довірчі послуги», а також інформації про забезпечен-
ня ДПС виконання вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікацій-
ній системі, яка використовується для надання кваліфікованих електронних довірчих 
послуг у рамках комплексної системи захисту інформації, на яку виданий атестат від-
повідності.

5. Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ДПС здійснюється шля-
хом укладення ДПС відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України публічного 
договору про заміну кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за дого-
ворами, укладеними Інформаційно-довідковим департаментом ДПС як кваліфікова-
ним надавачем електронних довірчих послуг (далі —  публічний договір).

6. ДПС забезпечує розміщення на власних офіційних веб-сайтах та надсилання за-
собами електронного зв’язку користувачам електронних довірчих послуг за догово-
рами, укладеними Інформаційно-довідковим департаментом ДПС як кваліфікованим 
надавачем електронних довірчих послуг (далі — користувачі), публічного договору, 
інформації про заміну кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, ін-
формації про підстави та порядок подальшого надання кваліфікованих електронних 
довірчих послуг, а також про права користувачів.

7. Користувач має право протягом п’яти робочих днів з дня розміщення публіч-
ного договору на офіційних веб-сайтах ДПС відмовитися від укладення публічного 
договору шляхом подання Інформаційно-довідковому департаменту ДПС відповід-
ної письмової заяви. 

Подання користувачем заяви про відмову від укладення публічного договору при-
зводить до припинення надання Інформаційно-довідковим департаментом ДПС від-
повідних кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також вчинення дій, перед-
бачених частиною одинадцятою статті 31 Закону України «Про електронні довірчі по-
слуги».

Неподання користувачем такої заяви протягом зазначеного строку відповідно до 
частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України є вираженням його волі до 
укладення публічного договору шляхом мовчання.

Датою укладення публічного договору з користувачами, які не подали заяви про 
відмову від його укладення, є десятий робочий день з дня розміщення публічного до-
говору на офіційних веб-сайтах ДПС.

8. ДПС забезпечує дотримання прав і законних інтересів користувачів.
9. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що сформовані Інформаційно-до-

відковим департаментом ДПС та щодо яких користувачами не подано заяви про від-
мову від укладення публічного договору, не підлягають скасуванню з підстав припи-
нення надання Інформаційно-довідковим департаментом ДПС кваліфікованих елек-
тронних довірчих послуг та без зміни їх статусу далі обслуговуються ДПС згідно з пу-
блічним договором.

10. Документи, на підставі яких користувачам Інформаційно-довідковим депар-
таментом ДПС надавалися кваліфіковані електронні довірчі послуги та сформовані, 
блоковані, поновлені, скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, та усі 
сформовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, а також реєстри сформо-
ваних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підлягають передачі ДПС (крім 
документів, які передаються в порядку, визначеному абзацом другим пункту 7 цьо-
го Порядку), що забезпечує:

безперервне отримання користувачами кваліфікованих електронних довірчих по-
слуг на весь період чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які збе-
рігаються у програмно-технічному комплексі;

захист персональних даних користувачів відповідно до вимог законодавства.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 червня 2021 р. № 649 
Київ

Про внесення змін до пункту 43  
переліку видів діяльності, що належать  

до природоохоронних заходів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 43 переліку видів діяльності, що належать до природоохо-

ронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 
1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2001 p., 
№ 47, ст. 2083), виклавши його в такій редакції:

«43. Запобігання виникненню і ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж тор-
фовищ та їх наслідків.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 червня 2021 р. № 650 
Київ

Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 червня 2019 р. № 499
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної 

енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних 
аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499 (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 50, ст. 1693; 2020 р., № 68, ст. 2190, № 79, ст. 2559, № 89, ст. 2857; 
2021 р., № 22, ст. 1017), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 23 червня 2021 р. № 650

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  

від 5 червня 2019 р. № 499
1. У Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за 

двосторонніми договорами:
1) у пункті 1 слова «а також дочірніми підприємствами, представництвами та філі-

ями таких підприємств і товариств» замінити словами і цифрами «дочірніми підпри-
ємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, комунальни-
ми унітарними підприємствами, юридичними особами, у статутному капіталі яких 50 
відсотків та більше акцій (часток) належить комунальному підприємству або терито-
ріальній громаді, дочірніми підприємствами таких підприємств або юридичних осіб»;

2) у підпункті 16 пункту 3 слова «а також дочірнє підприємство, представництво 
та філія таких підприємств і товариств» замінити словами і цифрами «дочірнє під-
приємство, представництво та філія таких підприємств і товариств, комунальне уні-
тарне підприємство, юридична особа, у статутному капіталі якої 50 відсотків та біль-
ше акцій (часток) належить комунальному підприємству або територіальній громаді, 
дочірнє підприємство таких підприємств або юридичних осіб»;

3) у пункті 7:
в абзаці другому слово «два» замінити словом «три»;
абзац дванадцятий доповнити реченням такого змісту: «Засідання аукціонного ко-

мітету може відбуватися у режимі реального часу (через Інтернет) з використанням 
відповідних технічних засобів (у режимі відеоконференції), у порядку, визначеному 
Положенням про аукціонний комітет з питань продажу електричної енергії за двосто-
ронніми договорами.»;

абзац чотирнадцятий доповнити реченнями такого змісту: «Голосування під час 
засідання у режимі відеоконференції здійснюється шляхом підняття руки членом 
аукціонного комітету на питання головуючого на засіданні про те, хто «за», «проти» 
або «утримався». Головуючий на засіданні на підставі результатів обговорення та го-
лосування оголошує про прийняте рішення із зазначенням кількості голосів членів 
аукціонного комітету, які проголосували «за», «проти» та «утримався».»;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«Рішення аукціонного комітету оформляється протоколом, який підписується всі-

ма його членами, що були присутні на засіданні. У разі проведення засідання аукці-
онного комітету в режимі відеоконференції, протокол підписується головуючим на 
засіданні та секретарем. Протокол засідання аукціонного комітету оприлюднюється 
не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання шляхом його розмі-
щення на офіційному веб-сайті Міненерго.»;

4) у пункті 41 слова «у місяці (М), який визначається гарантованим покупцем» за-
мінити словами і цифрами «, які визначаються гарантованим покупцем, але в будь-
якому випадку строк виконання не повинен перевищувати 12 місяців».  

2. У підпункті 1 пункту 12 Порядку відбору організаторів електронних аукціонів 
з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами  слова Законом Украї-
ни «Про товарну біржу» замінити словами і цифрами «Законом України «Про товар-
ні біржі» — в редакції Закону України від 19 червня 2020 р. № 738-IX «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та 
запровадження нових фінансових інструментів».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 18 червня 2021 р. № 667-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою 
України Рамкової угоди між Урядом України 

та Урядом Французької Республіки щодо 
офіційної підтримки оновлення парку вантажних 

електричних локомотивів акціонерного 
товариства «Українська залізниця»

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Рамкову угоду між Урядом 
України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення 
парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства «Українська за-
лізниця», вчинену 13 травня 2021 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 18 червня 2021 р. № 668-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою 
України Рамкового договору між Урядом України 

та Урядом Французької Республіки щодо офіційної 
підтримки посилення захисту населення, територій 
та навколишнього природного середовища України 

від надзвичайних ситуацій
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Рамковий договір між Урядом 

України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення за-
хисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від 
надзвичайних ситуацій, учиненого 13 травня 2021 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 18 червня 2021 р. № 669-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою 
України Рамкового договору між Урядом 

України та Урядом Французької Республіки 
щодо офіційної підтримки проекту з покращення 

водопостачання у місті Києві
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Рамковий договір між Урядом 

України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з по-
кращення водопостачання у місті Києві, вчинений 13 травня 2021 р. у м. Києві.

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 16 червня 2021 р. № 627-р 

Київ

Про оголошення конкурсу  
на зайняття посади  

заступника Голови Національної  
служби здоров’я

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 
оголосити з 17 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови На-
ціональної служби здоров’я з визначенням умов проведення конкурсу згідно з до-
датком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2021 р. № 627-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади 

заступника Голови Національної служби здоров’я
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених 

Головою НСЗУ;
2) виконання обов’язків Голови НСЗУ в разі його відсутності;
3) забезпечення реалізації державної політики у сфері державних фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабіне-

ту Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників 
державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України 
«Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування 
стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 
р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — 
призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено зако-
ном, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкур-
су на ще один строк або переведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншо-
го державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайнят-

тя посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку прове-
дення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така ін-
формація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство Укра-

їни;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід ро-

боти на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на 
керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, ви-
значені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомос-
тей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з 

додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служ-
би, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. 
№ 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). 
Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 23 червня 2021 р. виключно через 
Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 2 липня 2021 р., 
9 година.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пе-

реможця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Грушевського, 7.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Зай-
цев Антон Ігорович (044) 256-00-97, zaytsev@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері охорони здоров’я — не 
менше трьох років

3. Володіння 
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння 
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією 
з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності 
і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і 
завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності 
співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на 
самовіддану роботу, досягнення індивідуального та 
командного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти 
результативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на 
аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи 
переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери  
державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації 
державної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у 
відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх 
залучення до формування/реалізації політики у відповідній 
сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових-цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час 
формування, впровадження та оцінювання державної 
політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні-змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати 
плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні 
ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила 
етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів 
та інші обмеження, встановлені Законом України «Про 
запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне мис-
лення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 629-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади заступника Голови Державної служби 

статистики з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну служ-
бу» оголосити з 17 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голо-
ви Державної служби статистики з питань цифрового розвитку, цифрових транс-
формацій і цифровізації з визначенням умов проведення конкурсу згідно з до-
датком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 629-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади 

заступника Голови Державної служби статистики з питань  
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Го-

ловою Держстату;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової 

трансформації адміністративних процесів та інформаційної реінтеграції, запрова-
дження цифрових технологій у сфері статистики;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стиму-
люючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом по-
вторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або пе-
реведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 23 червня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 2 липня 2021 р., 9 го-
дина.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з викорис-
танням електронної платформи Cisco Webex).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман Ганна 
Юріївна (044) 256-00-94, herman@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері інформаційних технологій 
— не менше трьох років

3. Володіння 
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння 
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробіт-
ників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на само-
віддану роботу, досягнення індивідуального та командно-
го результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери державної 
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфе-
рі

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових-цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління  
змінами  
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні-змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригува-
ти плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність  
та дотримання пра-
вил етичної  
поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 634-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу 
на зайняття посади заступника Голови 

Державної служби з безпеки на транспорті 
з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 

службу» оголосити з 17 червня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади за-
ступника Голови Державної служби з безпеки на транспорті з питань цифрового роз-
витку, цифрових трансформацій і цифровізації з визначенням умов проведення кон-
курсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2021 р. № 634-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади 

заступника Голови Державної служби з безпеки на транспорті 
з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Голо-

вою Укртрансбезпеки;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової 

трансформації адміністративних процесів та інформаційної реінтеграції, запрова-
дження цифрових технологій з питань безпеки на наземному транспорті;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один 
строк або переведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого державного ор-
гану.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття по-

сади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 
28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
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ДОКУМЕНТИ
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служ-
би, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р.  
№ 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). За-
ява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 23 червня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 2 липня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. 501.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Сажин Кате-
рина Володимирівна (044) 256-00-94, sazhyn@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері інформаційних технологій 
— не менше трьох років

3. Володіння 
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння 
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-

ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на само-
віддану роботу, досягнення індивідуального та командно-
го результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери державної 
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучен-
ня до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових-цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління  
змінами  
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригува-
ти плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність  
та дотримання пра-
вил етичної  
поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила 
етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або 
небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне мис-
лення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 580-р 
Київ

Про поновлення Протаса С. В. на посаді 
заступника Голови Державної санітарно-

епідеміологічної служби  України 
На виконання постанови окружного адміністративного суду м. Києва від 26 липня 

2017 р. поновити Протаса Святослава Вікторовича на посаді заступника Голови Дер-
жавної санітарно-епідеміологічної служби України з 13 липня 2016 року. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 596-р 
Київ

Про звільнення Бучка В. А. з посади 
державного секретаря Міністерства 

інфраструктури України        
Звільнити Бучка Володимира Анатолійовича, призначеного за контрактом про 

проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади державного секретаря Міністер-
ства інфраструктури України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 597-р 
Київ

Про звільнення Калєніченко Н. Г.  
з посади заступника Голови Державної 

податкової служби України з питань 
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

Звільнити Калєніченко Наталію Григорівну, призначену за контрактом про проход- 

ження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, з посади заступника Голови Державної податко-
вої служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і циф-
ровізації у зв’язку із закінченням строку дії контракту (частина перша статті 85 Зако-
ну України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 598-р 
Київ

Про призначення Васькова Ю. Ю.  
заступником Міністра інфраструктури 

України 
Призначити Васькова Юрія Юрійовича заступником Міністра інфраструктури 

України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 599-р 
Київ

Про призначення 
Юрченко А. С. 

заступником Міністра інфраструктури 
України з питань європейської інтеграції   

Призначити Юрченко Анну Станіславівну заступником Міністра інфраструктури 
України з питань європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 600-р 
Київ

Про призначення  
Комаріди О. О.  

заступником Міністра охорони здоров’я 
України  з питань європейської інтеграції

Призначити Комаріду Олександра Олеговича заступником Міністра  охорони 
здоров’я України з питань європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 601-р 
Київ

Про призначення  
Глущенко С. В.   

заступником Міністра економіки України  
Призначити Глущенко Світлану Володимирівну заступником Міністра економіки України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 602-р 
Київ

Про призначення Бучка В. А.   
першим заступником Голови Державної 

служби геології та надр України
Призначити Бучка Володимира Анатолійовича першим заступником Голови Дер-

жавної служби геології та надр України з дати початку фактичного виконання ним поса-
дових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 603-р 
Київ

Про призначення  
Калєніченко Н. Г.  

заступником Голови Державної податкової 
служби України з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій  

і цифровізації
Призначити Калєніченко Наталію Григорівну заступником Голови Державної по-

даткової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків стро-
ком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 604-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків державного секретаря 
Міністерства економіки України  

на Галабудську Т. М.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного се-

кретаря Міністерства економіки України, виконання обов’язків державного секрета-
ря Міністерства економіки України на начальника відділу забезпечення внутрішнього 
контролю зазначеного Міністерства Галабудську Тетяну Миколаївну.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 606-р 
Київ

Про погодження кандидатури  
Мішина М. М. на посаду директора 

приватного акціонерного товариства 
«Український інститут із проектування  

і розвитку інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури «Діпрозв’язок»

Погодити кандидатуру Мішина Михайла Миколайовича на посаду директора при-
ватного акціонерного товариства «Український інститут із проектування і розвитку ін-
формаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 607-р 
Київ

Про погодження кандидатури  
Андрущенка О. А.  

на посаду генерального директора 
Державного підприємства  

спеціального зв’язку 
Погодити кандидатуру Андрущенка Олександра Анатолійовича на посаду гене-

рального директора Державного підприємства спеціального зв’язку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 609-р 
Київ

Про звільнення Лева М. О. 
з посади першого заступника Голови 

Державного космічного агентства України
Звільнити Лева Михайла Олександровича, призначеного за контрактом про про-

ходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади першого заступника Голови Дер-
жавного космічного агентства України за угодою сторін (пункт 3 частини першої стат-
ті 83 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 червня 2021 р. № 610-р 
Київ

Про призначення Лева М. О.  
заступником Міністра економіки України  

Призначити Лева Михайла Олександровича заступником Міністра економіки 
України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 637-р 
Київ

Про звільнення Банькова О. С. з посади 
державного секретаря Міністерства 

закордонних справ України
Звільнити Банькова Олександра Сергійовича, призначеного за контрактом про 

проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади державного секретаря Міністер-
ства закордонних справ України у зв’язку із закінченням строку дії контракту (части-
на перша статті 85 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 639-р 
Київ

Про звільнення Хом’якова К. О.  
з посади Голови Державного агентства 

інфраструктурних проектів України
Звільнити Хом’якова Кирила Олексійовича з посади Голови Державного агентства 

інфраструктурних проектів України 22 червня 2021 р. за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 640-р 
Київ

Про звільнення Смірнової М. О.  
з посади заступника Голови Державної 

служби України з питань геодезії‚ 
картографії та кадастру

Звільнити Смірнову Марину Олександрівну, призначену за контрактом про прохо-
дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади заступника Голови Державної служби 
України з питань геодезії‚ картографії та кадастру за угодою сторін (пункт 3 частини 
першої статті 83 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Повістка про виклик обвинуваченого  
в судове засідання 

На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного 
суду перебувають матеріали кримінального проваджен-
ня № 52015000000000016 стосовно обвинувачення Ко-
рітка В’ячеслава Васильовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 
КК України, та Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (судова 
справа № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васи-
льовича здійснюється спеціальне судове провадження.

З урахуванням зазначеного, Вищий антикорупційний 
суд викликає Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 верес-
ня 1968 року народження, уродженця м. Торез Донецької 
області, який зареєстрований та проживає за адресою:  
м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинуваченого 
для участі у судових засіданнях в кримінальному прова-
дженні № 52015000000000016, що відбудуться 08 лип-
ня 2021 року о 13 годині 00 хвилин, 13 серпня 2021 року 
о 13 годині 00 хвилин, 02 вересня 2021 року о 09 годи-
ні 00 хвилин та 04 жовтня 2021 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, просп. Пере-
моги, буд. 41.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є 
обставини, зазначені в статті 138 КПК України.

Із моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя В. В. Маслов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК БІЛЕЦЬКОГО Є. В. 

Громадянин України Білецький Євген Володими-
рович, 17.06.1981 року народження, уродженець 
м. Ясинувата Донецької області, зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Ясинувата, квартал 
103, буд. № 14А, кв. 90, на підставі ст. ст. 133, 135, 
139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період 
часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 30.06.2021 до 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, до слідчого Бутенка Тараса Андрі-
йовича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Морських Десантників, буд. 20, кабінет №6,  для 
вручення Вам письмового повідомлення про підо-
зру, допиту Вас як підозрюваного та проведення ін-
ших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю 
у  кримінальному провадженні №4202105000000008, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 21.01.2021 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 та ч. 1 ст. 438  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 30 червня 
та 1 липня 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 
для допиту Вас як підозрюваного та проведення ін-
ших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю 
у кримінальному провадженні №4202105000000008 
від 21.01.2021.

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.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення 

про здійснення спеціального досудового 
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Корольовського районно-
го суду м. Житомира від 18.06.2021 (унікальний но-
мер судової справи в Єдиному реєстрі судових рі-
шень № 296/5477/21) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування стосов-
но Саєнка Павла Павловича у кримінальному прова-
дженні № 12014050500001449 від 01.08.2014. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)

Підозрюваний Саєнко Павло Павлович, 02.09.1986 
року народження, зареєстрований за адресою: вул. 
Преображенська, буд. 24, кв. 10, м. Соледар Бах-
мутського району Донецької області, на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відді-
лу Управління Служби безпеки України в Житомир-
ській області Федоренка С.В., за адресою: м. Жито-
мир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-
279, для участі у слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 12014050500001449 від 
01.08.2014 як підозрюваний у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, 
о 09.00 29.06.2021 (для отримання письмового по-
відомлення про підозру, допиту, впізнання та інших 
процесуальних дій, ознайомлення з матеріалами да-
ного кримінального провадження). Нагадуємо про 
обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття 
на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Арюпін Микола Миколайович, 23.04.1987 року на-

родження, старший слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ в Житомирській області Петрук М. В., у відпо-
відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
повідомляє Вам про підозру у кримінальному про-
вадженні № 22017060000000045 від 02.11.2017 — 
в участі у період з 2015 року по даний час у теро-
ристичній організації «Донецька народна республі-
ка» та в участі у діяльності не передбаченого зако-
ном збройного формування — «Окремий мотострі-
лецький гвардійський (штурмовий) «Іловайський» 
батальйон 1 Армійського корпусу Міністерства обо-
рони Донецької Народної Республіки (військова час-
тина 08828)», тобто у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Арюпін Микола Миколайович, 

23.04.1987 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Донецьк, вул. Войкова, 47, кв. 1, на 
підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відді-
лу Управління Служби безпеки України в Житомир-
ській області Петрука М. В., за адресою: м. Жито-
мир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-
154, для участі у слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 22017060000000045 як 
підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 10 год. 00 хв. 
28.06.2021, о 10 год. 00 хв. 29.06.2021, о 10 год. 00 
хв. 30.06.2021 (для отримання письмового повідо-
млення про підозру, допиту та інших процесуальних 
дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідоми-
ти про неможливість явки. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України. 

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1 ) пе-
ребуває кримінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа 
№569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинува-
ченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнів-
ського району Рівненської області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстра-
ція за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, с. Кисоричі, у судове 
засідання для участі в судових дебатах, яке визначено судом та призначено до судового розгляду на 02 
липня 2021 року о 14 год. 00 хв. та відбудуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Заходякіна Олега Володимировича, 

24.11.1978 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Дружківка Краматорського райо-
ну, Донецької області, провулок Ялтинський, 9, обвинуваченого в кримінальному провадженні 
№22021260000000013 за ст. 258-3 ч.1 КК України.

Судове засідання відбудеться 01 липня 2021 року о 14-00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, 
вул. Кафедральна, 4, кабінет 20.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Заходякіна Олега Володимиро-
вича у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження останній вважа-
ється належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя В. М. Чебан  

Втрачене свідоцтво 
про право власності на судно 

«Голубая бухта», моделі «Silver 
Eagle Cabin», ідентифікацій-

ний номер RU-SLVE0078A606, 
власник судна Новицький 

Богдан Вікторович, 
вважати недійсним.

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

Обвинувачений Петренко Михайло Анатолійович, 27.06.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Пушкінська, 74, кв. 12, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеть-
ся 02 липня 2021 року о 10.30 годині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Суддя А. В. Дерус

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

Обвинувачений Сагун Олексій Іванович, 17.09.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 
20, кв. 24, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 02 липня 
2021 року о 10.00 годині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Суддя А. В. Дерус

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

Обвинувачений Анпілогов Олексій Євгенович, 01.01.1974 р.н., за-
реєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, 9, кв. 
76, відповідно до вимог 297-5,323 КПК України викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 08 липня 2021 року об 11.00 годи-
ні в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

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

Суддя А. В. Дерус

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

Обвинувачений Бойченко Володимир Сергійович, 29.01.1986 р.н., зареє-
стрований за адресою: м. Одеса, вул. Довженка, 9-Б, відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 02 
липня 2021 року о 10.20 годині в залі судових засідань № 222 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Суддя А. В. Дерус

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

Обвинувачений Братов Олександр Іванович, 14.05.1976 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. І. Франка, 
39, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 09 липня 2021 року о 15.00 годині в залі судових за-
сідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Суддя А. В. Дерус

25.06.2021 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської обл. надано дозвіл на проведення спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130370000601 від 27.03.2020, стосовно підозрюваного у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України:

-  Аванесова Вадима Васильовича, гр. України, проживаючого за адресою: Донецька область, м. Білецьке.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Аванесову Вадиму Васильовичу, 13.03.1983 р.н.,  проживаючому за адресою: Донецька область, м. Бі-
лецьке, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України з’явитися 28.06.2021 о 10:00 год., 28.06.2021 о 14:00 год., 
29.06.2021 о 10.00 год., 29.06.2021 о 14:00 год. до Сєвєродонецького РУП ГУНП  в Луганській обл. за адресою: Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, до т.в.о. начальника відділення  Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській 
обл. Околотенка Д.С. для отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 
спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.06.2021 (справа № 344/9826/21, про-
вадження № 1-кс/344/3915/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22019090000000001 стосовно підозрюваного Князева Анатолія Олексан-
дровича, 17.06.1981 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного Князева А. О.

Підозрюваний Князев Анатолій Олександрович, 17.06.1981 р.н., встановлене місце проживання: До-
нецька обл., м. Авдіївка, пров. Щорса, 4, на підставі ст. ст. 133, 135, 290 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 29 червня 2021 року об 11 год. 30 хв. до старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Івано-Фран-
ківській області Бобуляка Ю. В., р.т. (0342)590-556, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 
15, у зв’язку з завершенням досудового розслідування та наданням Вам доступу до матеріалів досудово-
го розслідування кримінального провадження № 22019090000000001. Поважні причини неприбуття за-
значені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 638-р 
Київ

Про призначення Банькова О. С.  
державним секретарем Міністерства 

закордонних справ України
Призначити Банькова Олександра Сергійовича державним секретарем Мі-

ністерства закордонних справ України з дати початку фактичного виконання 
ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно 
до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 641-р 
Київ

Про призначення Корікова О. М.  
першим заступником Голови Державної 
інспекції ядерного регулювання України

Призначити Корікова Олега Миколайовича першим заступником Голови 
Державної інспекції ядерного регулювання України з дати початку фактично-
го виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою пра-
ці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на один 
місяць.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 червня 2021 р. № 642-р 
Київ

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

від 9 жовтня 2020 р. № 1225
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 9 жовтня 2020 р. № 1225 «Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Державної служби морського та річкового транспорту Укра-
їни на Глазкова А. В.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про оприлюднення проєкту 
документа державного планування  

та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
Комплексної міської цільової програми 
екологічного благополуччя міста Києва  

на 2021 — 2025 роки

1) Повна назва документа державного планування, 
що пропонується, та стислий виклад його змісту: Комп-
лексна міська цільова програма екологічного благопо-
луччя міста Києва на 2021 — 2025 роки.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документа державного планування: Київська міська рада

3) Передбачувана процедура громадського обгово-
рення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: гро-
мадське обговорення починається з 18.06.2021 і триває 
до 19.07.2021 

б) способи участі громадськості (надання письмо-
вих зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): 
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегіч-
ну екологічну оцінку» громадськість у межах строку гро-
мадського обговорення має право подати замовнику в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) зауваження і пропозиції до проєкту документа дер-
жавного планування та звіту про стратегічну екологічну 
оцінку. Пропозиції, подані після встановленого строку, не 
розглядаються.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та 
адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом доку-
мента державного планування, звітом про стратегічну 
екологічну оцінку та екологічною інформацією:

Управління екології та природних ресурсів виконавчо-
го органу Київської міської ради (КМДА), вул. Турівська, 
28, м. Київ, 04080.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, 
його поштова та електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій:

Управління екології та природних ресурсів виконавчо-
го органу Київської міської ради (КМДА). Адреса для зау-
важень та пропозицій у письмовій формі: вул. Турівська, 
28, м. Київ, 04080.

Електронна адреса: ecodep@kmda.gov.ua.
Відповідальна особа Сідіченко Віталія Петрівна, кон-

тактні телефони: 044-366-64-12, 366-64-10.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 

18.06.2021 р. по 19.07.2021 р. 
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, 

у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що сто-
сується документа державного планування:

Офіційний сайт Управління https://ecodep.kyivcity.gov.ua.
4) Необхідність проведення транскордонних консуль-

тацій щодо проєкту документа державного планування. 
Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Четверта Харківська міська державна нотарі-
альна контора повідомляє про те, що після смерті  
Цвіренко Олександри Петрівни, 21 квітня 1938 року 
народження, померлої 02 грудня 2020 року, відкри-
лася спадщина.

Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, 
прохання з’явитися до Четвертої Харківської міської 
державної нотаріальної контори за адресою: Харків, 
вул. Василя Мельникова, 2 протягом двох тижнів від 
публікації.

Четверта Харківська міська державна нотарі-
альна контора повідомляє про те, що після смерті  
Нечитайла Віктора Івановича, 9 січня 1952 року на-
родження, померлого 01 грудня 2020 року, відкри-
лася спадщина.

Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, 
прохання з’явитися до Четвертої Харківської міської 
державної нотаріальної контори за адресою: Харків, 
вул. Василя Мельникова, 2 протягом двох тижнів від 
публікації.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва перебуває цивільна справа № 761/1657/20, провадження 
2/761/3871/2020 за позовом Науменко К. О. до Топал Л. В., 
до Топал М. Г. про визнання осіб такими, що втратили пра-
во користування жилим приміщенням та зняття з реєстра-
ційного обліку.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Топал Л. В., 
Топал М. Г. в судове засідання, по вищевказаній цивільній спра-
ві, яке відбудеться: 7 липня 2021 року о 13:30 в приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 703.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а цивільна справа буде 
розглядатися за відсутності відповідача.

Суддя Макаренко І. О.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначене 
на 2 липня 2021 року на 10 год. 00 хв. Кушніра Євгена 
Олександровича, 08.04.1989 року народження, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє ві-
доме місце проживання: місто Олександрія Кіровоград-
ської області, вулиця 2-го Українського фронту, 32. Су-
дове засідання відбудеться в приміщенні Олександрій-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Олександрія 
Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя В. В. Орловський

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру 

та проведення слідчих дій

Погляд Василь Васильович, 08.11.1969 року наро-
дження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, Бойківський район, с. Мі-
чуріне, вул. Миру, буд 77, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 137 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 09 
год. 00 хв. 29.06.2021 до кабінету № 13 слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Сокола Володи-
мира Андрійовича (номер телефону +380629525394), 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд. 20, для повідомлення Вам про 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 
ст. 438 КК України, а також 05.07.2021 з 09:00 до 18:00 
та 06.07.2021 з 09:00 до 12:00, для проведення за Ва-
шою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні  
№ 42020050000000030, внесеному до ЄРДР 13.02.2020, 
в процесуальному статусі підозрюваного.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА ПІДГОТОВЧЕ 
СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ЗА ОБВИНУВАЧЕННЯМ 

ЖУРАВКО ОЛЕКСІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА,
ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК УКРАЇНИ
Обвинувачений Журавко Олексій Валерійо-

вич, 21.04.1974 року народження, останнє відо-
ме місце проживання: Херсонська обл., м. Олешки, 
вул. Житлоселище, 21, кв. 57, відповідно до абз. 5  
ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, 
що 02.03.2021 року Херсонським міським судом  
Херсонської області по кримінальному провадженню 
№22015230000000011 за обвинуваченням Журавко 
Олексія Валерійовича за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 332-1 КК України постановлено ухвалу про 
призначення підготовчого судового засідання.

Також Журавко О. В. повідомляється про те, що 
йому необхідно з’явитися 01.07.2021 року о 13-
50 год. у каб. 201 до Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді криміналь-
ного провадження №22015230000000011, спра-
ва №766/3161/21 за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 332-1 КК України в якості обвинуваченого.

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

Суддя Дорошинська В. Е.

Повідомлення про спеціальне досудове 
розслідування та повістка про виклик 

підозрюваного Мікуліна Ю. І. 

Підозрюваному Мікуліну Юрію Івановичу, 
12.04.1969 року народження, уродженцю Доне-
цької області, м. Лиман, останнє відоме місце 
мешкання(реєстрації): Донецька область м. Лиман, 
вул. Хвойна, б. 2.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя від 22.06.2021 (справа № 263/7758/21) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050420000389 від 03.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас 
з’явитися 29.06.2021 о 10:00, 30.06.2021 о 10:00 
в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за 
адресою:Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 
32 до слідчого ГУНП в Донецькій області Бурченко 
Маргарити Сергіївни (т. 0509768315) для участі у до-
питі як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 12014050420000389 від 03.05.2014 за ознака-
ми кримінальних правопорушень (злочинів), перед-
бачених ч.1 ст. 255; ст. 257; ч. 4 ст. 28, ст. 341; ч. 4  
ст. 28, ч. 3 ст. 187; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 345; ч. 4 ст. 28, ч. 2  
ст. 146; ч. 4 ст. 28, ст. 349, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289; 
ч. 2 ст. 187; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 262 КК України, про-
веденні інших слідчих та процесуальних дій, вручен-
ня повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування, вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

18.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської обл. 
Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після 
смерті Старовойт Сергія Васильовича, 18.07.1961 р.н., 
який помер 24.10.2020р, місце народження: Луганська 
обл., м. Голубівка. Для встановлення кола спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були 
зареєстровані з померлим на день його смерті, та пред-
ставників 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 за-
яву нотаріусу.

Повідомлення про спеціальне досудове 
розслідування та повістка про виклик 

підозрюваного Сидоренко В. О.

Підозрюваному Сидоренко Віталію Олександрови-
чу, 08.07.1975 року народження, уродженцю Доне-
цької області, м. Лиман, останнє відоме місце меш-
кання (реєстрації): Донецька область, м. Лиман, вул. 
Пушкіна, б. 10-А, кв. 16. 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя від 22.06.2021 (справа № 263/7758/21) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050420000389 від 03.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас 
з’явитися 29.06.2021 о 14:00, 30.06.2021 о 14:00 
в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за 
адресою:Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 
32 до слідчого ГУНП в Донецькій області Бурченко 
Маргарити Сергіївни (т.0509768315) для участі у до-
питі як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 12014050420000389 від 03.05.2014 за ознака-
ми кримінальних правопорушень (злочинів), перед-
бачених ч. 1 ст. 255, ст. 257; ч. 4 ст. 28 ст. 341, ч. 4  
ст. 28 ч. 3 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 345, ч. 4 ст. 28 ч. 2  
ст. 146, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК 
України, проведенні інших слідчих та процесуальних 
дій, вручення повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування, вручення обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове 
розслідування та повістка про виклик 

підозрюваного Саянкова С. Л.

Підозрюваному Саянкову Святославу Леонідови-
чу, 11.04.1991 року народження, уродженцю Доне-
цької області, м. Лиман, останнє відоме місце меш-
кання (реєстрації): Донецька область, м. Лиман, 
вул. Островського, б. 43 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя від 22.06.2021 (справа № 263/7758/21) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050420000389 від 03.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас 
з’явитися 29.06.2021 о 13:00, 30.06.2021 о 13:00 
в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за 
адресою:Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 
32 до слідчого ГУНП в Донецькій області Бурченко 
Маргарити Сергіївни (т. 0509768315) для участі у до-
питі як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 12014050420000389 від 03.05.2014 за ознака-
ми кримінальних правопорушень (злочинів), перед-
бачених ч. 1 ст. 255, ст. 257; ч. 4 ст. 28 ст. 341, ч. 4  
ст. 28 ч. 3 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 345, ч. 4 ст. 28 ч. 2  
ст. 146, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК 
України, проведенні інших слідчих та процесуальних 
дій, вручення повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування, вручення обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове 
розслідування та повістка про виклик 

підозрюваного Бурлака К. В.

Підозрюваному Бурлаці Костянтину Віталійови-
чу, 10.06.1964 року народження, уродженцю Доне-
цької області, м. Лиман, останнє відоме місце меш-
кання (реєстрації): Донецька область, м. Лиман, вул. 
Слов’янська, б. 3, кв. 28. 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя від 22.06.2021 (справа № 263/7758/21) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050420000389 від 03.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас 
з’явитися 29.06.2021 о 12:00, 30.06.2021 о 12:00 в 
слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 
до слідчого ГУНП в Донецькій області Бурченко Мар-
гарити Сергіївни (т. 0509768315) для участі у допи-
ті як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 12014050420000389 від 03.05.2014 за озна-
ками кримінальних правопорушень (злочинів), пе-
редбачених ч. 1 ст. 255, ст. 257; ч. 4 ст. 28 ст. 341,  
ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 345, ч. 4  
ст. 28 ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3  
ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 262 КК України, проведенні 
інших слідчих та процесуальних дій, вручення пові-
домлення про завершення досудового розслідуван-
ня, надання доступу до матеріалів досудового роз-
слідування, вручення обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове 
розслідування та повістка про виклик 

підозрюваного Горюшко Д. О. 

Підозрюваному Горюшко Дмитру Олександрови-
чу, 09.03.1982 року народження, уродженцю Доне-
цької області, м. Лиман, останнє відоме місце меш-
кання (реєстрації): Донецька область, м. Лиман, вул. 
Кизима, б. 43. 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя від 22.06.2021 (справа № 263/7758/21) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050420000389 від 03.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас 
з’явитися 29.06.2021 об 11:00, 30.06.2021 об 11:00 
в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 
до слідчого ГУНП в Донецькій області Бурченко Мар-
гарити Сергіївни (т. 0509768315) для участі у допи-
ті як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 12014050420000389 від 03.05.2014 за ознаками 
кримінальних правопорушень (злочинів), передба-
чених ч. 1 ст. 255, ст. 257; ч. 4 ст. 28 ст. 341, ч. 4  
ст. 28 ч. 3 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 345, ч. 4  
ст. 28 ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3  
ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 262 КК України, проведенні 
інших слідчих та процесуальних дій, вручення пові-
домлення про завершення досудового розслідуван-
ня, надання доступу до матеріалів досудового роз-
слідування, вручення обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  БОЙКО О. В. 

Громадянин України Бойко Олег Валентинович, 21.09.1983 року народження, уродженець РФ, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт Софіївка, вул. Коцюбинського, буд. № 94, на під-
ставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 15 год. 00 хв. до 18 год. 00 
хв. 30.06.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях, до слідчого Бутенка Тараса Андрійовича за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд.20, кабінет №6,  для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру, допиту Вас як підозрюваного та проведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою учас-
тю у  кримінальному провадженні №2202102000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 05.01.2021 за ч. 1 ст. 258-3  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 30 червня та 1 липня 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 для до-
питу Вас в якості підозрюваного та проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні №2202102000000001 від 05.01.2021.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  СТАХОВИЧА С. С. 

Громадянин України Стахович Сергій Сергійович, 21.09.1983 року народження, уродженець м. Ясинувата 
Донецької області, зареєстрований за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Вовче, вул. Світ-
ла, буд. № 15, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 12 год.00 
хв. до 15 год. 00 хв. 30.06.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Бутенка Тараса Андрійовича за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд.20, кабінет №6,  для вручення Вам пись-
мового повідомлення про підозру, допиту Вас як підозрюваного та проведення інших слідчих (процесуаль-
них) дій  за Вашою участю у  кримінальному провадженні №4202105000000009, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 21.01.2021 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 та ч.1 ст.438  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 30 червня та 1 липня 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 для до-
питу Вас в якості підозрюваного та проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні №4202105000000009 від 21.01.2021.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких 
наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.
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Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Мамченко Сергій Валентинович, 03.05.1959 року народження, громадянин Украї-
ни, який зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Малинича, 41, 
кв. 73, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
о 09 год. 00 хв. 29.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021 до кабінету № 12 слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Кучерової Юлії Юрі-
ївни (номер телефону +380506423268), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Морських Десантників, буд. 20, для проведення слідчих (процесуальних) дій за 
Вашою участю та вручення процесуальних документів у кримінальному провадженні  
№2020050000000063 від 11.03.2020, у процесуальному статусі підозрюваного.

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

Повідомлення для Обозної Світлани Миколаївни 
21.05.1975 р.н.: на виконанні у Приватного виконав-
ця виконавчого округу Запорізької  області Сколибо-
га Олександра Сергійовича перебуває виконавче про-
вадження ВП №65133492 з примусового виконання ви-
конавчого листа № 442/8371/18 від 31.03.2021, що ви-
дав Дрогобицький міськрайонний суд Львівської облас-
ті про стягнення з Обозної Світлани Миколаївни на ко-
ристь Затули Наталії Віталіївни збитків, завданих розі-
рванням Договору від 06.03.2021 року про надання по-
середницьких послуг.

Адреса Приватного виконавця: 69035, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Жаботинського Леоніда, буд. 
50, офіс 106. Дні прийому: щосереди з 10:00 до 12:00.

Розшукуються спадкоємці померлого 

19 листопада 2020 року Бережного Сергія Олександровича. 

Видача спадщини призначена на початок липня 2021 року 

приватним нотаріусом Баштанського (Новобузького) 

районного нотаріального округу Миколаївської області Савченко А. В. 

тел. 067-512-62-88.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Яковенко Сергій Миколайович, 09.04.1974 р.н., уро-

дженець с. Зориківка Міловського району Луганської області, заре-
єстрований: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 6, кв. 172, відоме міс-
це проживання: м. Київ, вул. В. Василевської, 8, кв. 51, викликається 
29.06.2021 на 09 год. до Державного бюро розслідувань (м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, каб. 521) для надання прокурором копій обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42016000000002532 від 26.09.2016.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик (ст. 138 КПК 
України) є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

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

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

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

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

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

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

би на виклик.
Ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом по-

рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 
до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного може бути застосовано привід. 

Слідчий ДБР І. Гончарук
044 365 4000

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
18.06.2021 (справа № 757/29013/21-к) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22020011000000031 від 01.07.2020 за підозрою громадя-
нина України Живодуєва Сергія Олександровича, 09.01.1956 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 
29 червня 2021 року об 11:00 годині до 3-го слідчого відділу СУ ГУ 
СБУ в Автономній Республіки Крим, до слідчого Потапського О. А.  
(м. Херсон, вул. Перекопська, 5) або начальника відділу прокурату-
ри Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Рєброва Є. С.  
(м. Херсон,  вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх) для ознайомлення із 
матеріалами кримінального провадження, вручення повідомлень про 
підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 
КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних 
дій при здійсненні спеціального досудового розслідування:

Живодуєв Сергій Олександрович, 09.01.1956 року народжен-
ня, громадянин України, зареєстрований за адресою: Україна, м. Се-
вастополь, вул. Щелкунова, 2, кв. 21, у кримінальному провадженні 
№ 22020011000000031 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від 
явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, 
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваного Даренського В. О.

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області від 18.06.2021 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22021050000000108 від 26.04.2021 стосовно Даренського Віктора 
Олександровича, 17.06.1966 р.н., громадянина України, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: Донецька область, Покровський 
район, с. Сергіївка, вул. Больнична, буд. 3, підозрюваного у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Даренського В. О. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Даренський Віктор Олександрович, 17.06.1966 р.н.,  

громадянин України, останнє відоме місце реєстрації та проживання:   
Донецька область, Покровський район, с. Сергіївка, вул. Больнична, 
буд. 3, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 30.06.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до служ-
бового кабінету №4 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпе-
ки України в Донецькій та Луганській областях, до начальника 1 від-
ділення слідчого відділу 2 управління підполковника юстиції Черечи-
на Андрія Васильовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Морських десантників, буд. 20, для повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22021050000000108, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 26.04.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 
ст. 438 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
14.06.2021 (справа № 757/28999/21-к) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22018011000000013 від 21.02.2018 за підозрою громадя-
нина України Мальцева Артема Олександровича, 04.09.1976 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 
29 червня 2021 року об 11:00 годині до 3-го слідчого відділу СУ ГУ 
СБУ в Автономній Республіки Крим, до слідчого Потапського О. А.  
(м. Херсон, вул. Перекопська, 5) або начальника відділу прокурату-
ри Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Рєброва Є. С.  
(м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх) для ознайомлення із 
матеріалами кримінального провадження, вручення повідомлень про 
підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 
КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних 
дій при здійсненні спеціального досудового розслідування:

Мальцев Артем Олександрович, 04.09.1976 року народжен-
ня, громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Севасто-
поль, вул. Хрустальова, 31, кв. 52, у кримінальному провадженні  
№ 22018011000000013 від 21.02.2018 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від 
явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, 
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваного Желтякова М. В.

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті від 17.06.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 22021050000000117 
від 06.05.2021 стосовно Желтякова Михайла Васильовича, 
01.01.1961 р.н., громадянина України, останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання: Донецька обл., м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 
буд. 144, кв. 12, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Желтякова М. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Желтяков Михайло Васильович, 01.01.1961 р.н., гро-

мадянин України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 144, кв. 12, у відпо-
відності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
29.06.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до службового кабінету № 10 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та 
Луганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління 
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях капітана юстиції Ліпари Дениса Романовича, 
за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 
буд. 20, для повідомлення про завершення досудового розслідування, 
відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а 
також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 22021050000000117, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021, 
в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.
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