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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 вересня 2021 р. № 953 
Київ

Про внесення змін до типової форми 
договору про реімбурсацію

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до типової форми договору про реімбурсацію, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 «Деякі питання щодо дого-
ворів про реімбурсацію» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 717), зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 13 вересня 2021 р. № 953

ЗМІНИ, 
що вносяться до типової форми договору про реімбурсацію

1. У пункті 3 слова і цифри «від 17 березня 2017 р. № 152 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135» замінити словами і цифрами «від 28 
липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення».

2. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Аптечний заклад зобов’язаний подати НСЗУ звіт про відпущені лікарські засо-

би та їх вартість, яка підлягає реімбурсації за цим договором, за звітний період (да-
лі — звіт) протягом наступного звітного періоду з урахуванням абзаців другого — 
шостого цього пункту.

У грудні аптечний заклад зобов’язаний подати НСЗУ звіти про лікарські засоби та 
їх вартість, яка підлягає реімбурсації за цим договором:

до 19 грудня включно — про лікарські засоби, відпущені у попередній звітний 
період;

до 28 грудня включно — про лікарські засоби, відпущені у період з 1 по 19 грудня.
Лікарські засоби, відпущені у період з 20 по 31 грудня включно, та інформація про 

їх вартість включаються до першого звіту наступного року.
Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний або святковий 

день, звіт подається останнього робочого дня звітного періоду (у грудні — останньо-
го робочого дня, що передує 28 числу цього місяця).

Оплата за звітом, поданим після строку, визначеного абзацами першим — четвер-
тим цього пункту, не здійснюється.

Звіт є первинним документом.».
3. Пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Звітними періодами є:
1) у період до 30 вересня 2021 р.:
з 1 по 15 число місяця включно;
з 16 числа по останній день місяця включно;
2) у період з 1 жовтня 2021 р. по 30 листопада 2021 р. — з 1 числа по останній 

день відповідного місяця включно;
3) у грудні 2021 р. — з 1 по 19 число місяця включно;
4) у період з 1 січня 2022 р.:
з 1 по 15 число місяця включно;
з 16 числа по останній день місяця включно;
у грудні — з 1 по 19 число місяця включно.».
4. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо аптечний заклад не подав уточнений звіт, оплата за відповідний період 

тимчасово зупиняється до дати подання такого звіту.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 вересня 2021 р. № 954 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 1236  
і від 29 червня 2021 р. № 677

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних захо-
дів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 19, ст. 811, № 27, ст. 1442, № 35, ст. 2100, 
№ 47, ст. 2921, № 50, ст. 3075, № 54, ст. 3342, № 62, ст. 3926) — із змінами, внесени-
ми постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 889, і від 29 черв-
ня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що під-
тверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від 
зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 62, ст. 
3931) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня  
2021 р. № 889, зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2021 р. № 954
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236:
1) у пункті 22:
в абзаці першому підпункту 5 слова «органами держав — членів Європейсько-

го Союзу або уповноваженими органами» замінити словами «установами держав 
— членів довірчої мережі Європейського Союзу або уповноваженими установами»;

абзац другий підпункту 7 викласти в такій редакції:
«Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявнос-

ті в усіх учасників та організаторів заходу документа, що підтверджує отримання по-
вного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, ви-
даного в Україні відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, 
що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання осо-
би від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, 
що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання осо-
би від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі 
— міжнародний, внутрішній сертифікати), або іноземного сертифіката, що підтвер-
джує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифіка-
ти), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зе-
лені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до пе-
реліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний резуль-
тат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від за-
значеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Пор-
талу Дія (Дія).»;

2) у пункті 3:
абзац другий підпункту 6 виключити;
підпункт 151 викласти в такій редакції:
«151) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких 

не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання по-
вного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сер-
тифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини 
(жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дво-
дозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, нега-
тивний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужан-
ня особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдино-
го державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільно-
го додатка Порталу Дія (Дія);»;

доповнити пункт після абзацу двадцять п’ятого новим абзацом такого змісту:
«21) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, сана-

торно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабі-
літаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонар-
них відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підпри-
ємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку).».

У зв’язку з цим абзац двадцять шостий вважати абзацом двадцять сьомим;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Обмеження, передбачені підпунктами 6, 7, 11, 17 та 21 цього пункту, не застосо-

вуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб які не досягли 18 
років, та не менш як у 80 відсотків організаторів заходу (співробітників закладу) до-
кумента, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, вну-
трішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від 
COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою 
однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які 
включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для ви-
користання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом по-
лімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність 
якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних по-
слуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).»;

3) у пункті 35:
підпункт 8 виключити;
підпункт 10 викласти в такій редакції:
«10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, усі 

працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакци-
нації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтвер-
джує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома доза-
ми дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуа-
ціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або 
одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мо-
більного додатка Порталу Дія (Дія);»;

абзац четвертий підпункту 11 після слів «іноземного сертифіката» доповнити сло-
вами і цифрами «, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодоз-
ної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використан-
ня в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної 
ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби»;

підпункт 16 викласти в такій редакції:
«16) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення.»; 
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Обмеження, передбачені підпунктами 1—7, 9, 14 та 16 цього пункту, не застосо-

вуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, 
які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку) до-
кумента, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, вну-
трішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від 
COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини 
(зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до пе-
реліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний резуль-
тат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від за-
значеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Пор-
талу Дія (Дія).»;

4) у пункті 7:
абзац сьомий виключити;
абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
«осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, 

чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує 
вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або 
однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сер-
тифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку до-
зволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від за-
значеної хвороби;»;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:
«іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну та мають докумен-

ти, що підтверджують транзитний проїзд територією України протягом 48 годин;»;
абзац тридцять перший викласти в такій редакції:
«осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, 

чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує 
вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або 
однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сер-
тифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку до-
зволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від за-
значеної хвороби;»;

5) підпункт 4 пункту 24 виключити.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677:
1) у постанові:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцина-

цію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;

Правила підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцина-
цію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;

зразки COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний резуль-
тат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.»;

доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:
«21. Установити, що:
1) формування та використання, зокрема підтвердження чинності, іноземних та 

міжнародних COVID-сертифікатів здійснюється у взаємодії з довірчою мережею Єв-
ропейського Союзу та відповідно до документації зазначеної довірчої мережі;

2) формування міжнародних та внутрішніх COVID-сертифікатів, які підтверджу-
ють вакцинацію, передбачену пунктами 7—20 таблиці 3 та пунктами 1—6 таблиці 4 
додатка до Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється за наявності тех-
нічної можливості електронних інформаційних ресурсів, що використовуються для 
формування таких сертифікатів.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Міністерству охорони здоров’я:
1) у місячний строк затвердити регламент обігу даних, необхідних для формуван-

ня та використання COVID-сертифікатів;
2) подавати зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України:
Міністерству закордонних справ — для офіційного перекладу зазначених змін на 

англійську та за можливості на інші державні мови держав — членів довірчої мере-
жі Європейського Союзу;

Адміністрації Державної прикордонної служби — для врахування у службовій ді-
яльності;

Міністерству цифрової трансформації — для передачі до довірчої мережі Євро-
пейського Союзу у форматах, визначених документацією зазначеної довірчої мере-
жі.»;

пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Міністерству цифрової трансформації:
за наявності технічної можливості отримувати дані від центральної бази даних 

електронної системи охорони здоров’я, забезпечити формування, відображення та 
підтвердження чинності COVID-сертифікатів через Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

надати доступ Адміністрації Державної прикордонної служби та Міністерству за-
кордонних справ до програмного забезпечення, що використовується у довірчій ме-
режі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;

забезпечити розроблення програмного забезпечення для перевірки чинності 
COVID-сертифікатів на території України органами, підрозділами, фізичними та юри-
дичними особами (їх представниками), яким законодавство дає право проводити та-
ку перевірку, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

здійснювати постійне оновлення програмного забезпечення у разі зміни в наборах 
даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів.»;

пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:
«забезпечити офіційний переклад змін до правил валідації COVID-сертифікатів 

України на англійську та за можливості на інші державні мови держав — членів дові-
рчої мережі Європейського Союзу;

постійно проводити на технічному рівні перевірку відповідності правил перевірки 
COVID-сертифікатів іноземних держав міжнародним домовленостям та повідомляти 
іноземній державі про виявлену невідповідність.»;

у пункті 7:
в абзаці другому слова «Європейського Союзу» замінити словами «довірчої ме-

режі Європейського Союзу «;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«забезпечити використання програмного забезпечення, що використовується у 

довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;
застосовувати в роботі зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України 

не пізніше ніж через 24 години з моменту їх надходження від Міністерства охоро-
ни здоров’я.»;

2) у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцина-
цію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, 
затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:
в абзаці другому слова «методом полімеразної ланцюгової реакції» та «, зокре-

ма медичні,» виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«внутрішній COVID-сертифікат України (далі — внутрішній сертифікат) — сер-

тифікат, виданий в Україні та призначений для використання на території України, 
який формується у разі виявлення бажання запитувача, підтверджує вакцинацію від 
COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної лан-
цюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби та не містить медичних 
даних власника; невід’ємною частиною зазначеного сертифіката є відцифрований 
образ його обличчя, що відображається в е-паспорті/                   е-паспорті для ви-
їзду за кордон;»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«довірча мережа полімеразної ланцюгової реакції — довірча мережа цифрового 

COVID-сертифіката ЄС (EU Digital COVID Certificate trust framework), яка створена та 
функціонує на базі мережі електронної інтероперабельної системи охорони здоров’я 
ЄС відповідно до Директиви 2011/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 
березня 2011 р. про застосування прав пацієнтів у транскордонній системі охорони 
здоров’я, Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради від 14 черв-
ня 2021 р. про засади видачі, перевірки та визнання взаємосумісних сертифікатів про 
вакцинацію, тестування та одужання (цифровий сертифікат COVID-19 ЄС) для забез-
печення вільного пересування під час пандемії COVID-19 та до якої Україна добро-
вільно приєдналася згідно з умовами Імплементаційного рішення (ЄС) 2021/1380 Єв-
ропейської Комісії від 19 серпня 2021 р. про встановлення еквівалентності з метою 
забезпечення права на вільне пересування в межах Союзу, сертифікатів COVID-19, 
виданих Україною, до сертифікатів, виданих відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/953 
Європейського Парламенту та Ради;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами шос-
тим — чотирнадцятим;

в абзаці дев’ятому слова і цифри «методом полімеразної ланцюгової реакції» за-
мінити словами і цифрами «на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 
або методом Ag-RDTs», а слова «Європейського Союзу» — словами «довірчої мере-
жі Європейського Союзу»;

абзац одинадцятий після слів «призначений для використання» доповнити сло-
вами «на території України та», а після слова «тестування» словами і цифрами «на 
COVID-19»;

абзац дванадцятий після слова і цифр «COVID-19» доповнити словами «методом 
полімеразної ланцюгової реакції»;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:
«тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs — швидке тестування для виявлен-

ня антигена вірусу SARS-CoV-2, що ґрунтується на принципі імунохроматографіч-
ного аналізу;».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзаца-
ми чотирнадцятим і п’ятнадцятим;

абзац п’ятнадцятий після слів «Про електронні довірчі послуги» доповнити слова-
ми «, «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджу-
ють громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Формування COVID-сертифіката здійснюється на підставі відомостей, що міс-

тяться та надходять з центральної бази даних для формування у сертифікаті відо-
мостей, зазначених у підпунктах 1—4 та 6 пункту 11 цього Порядку, та Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру або е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон 
для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпункті 1 (зокрема пріз-
вища, імені власника сертифіката латинськими літерами) пункту 11 цього Порядку, 
а також використання відцифрованого образу обличчя такого власника, що відобра-
жається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, у випадку формування вну-
трішнього сертифіката.

Формування міжнародного сертифіката здійснюється з використанням Порталу 
Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Внутрішній сертифікат формується за бажанням запитувача виключно з вико-
ристанням мобільного додатка Порталу Дія одночасно з формуванням міжнарод-
ного сертифіката з використанням мобільного додатка Порталу Дія та на підставі 
відомостей, які надійшли для формування зазначеного міжнародного сертифіка-
та з центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру або                                        
е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон.

Для зручності використання міжнародні та внутрішні сертифікати, що підтверджу-
ють вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини, мають жовтий колір 
(жовті сертифікати), а однією дозою однодозної вакцини та двома дозами дводозної 
вакцини — зелений колір (зелені сертифікати).»;

пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
«6. Формування COVID-сертифіката здійснюється уповноваженою установою за 

запитом запитувача.
Запит повинен містити такі дані про особу, щодо якої він робиться:
реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реє-

стром фізичних осіб — платників податків або інформацію про відмову від прийнят-
тя реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України про право 
здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);
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унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за на-

явності);
серію (за наявності) та номер одного з таких документів:
паспорта громадянина України;
свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
тимчасового посвідчення громадянина України;
посвідки на постійне проживання в Україні;
посвідчення біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
На запит повинен бути накладений кваліфікований електронний підпис відповідно 

до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».
Запит надсилається до центральної бази даних та Єдиного державного демогра-

фічного реєстру (крім відомостей, зазначених у підпунктах 2 та 3 цього пункту).
7. Запитувач надає однозначні згоди на передачу, поширення та надання уповно-

важеній установі інформації про нього або про особу, законним представником якої 
він є:

НСЗУ — персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в центральній ба-
зі даних;

ДМС — персональних даних, що містяться в Єдиному державному демографіч-

ному реєстрі.
Згоди надаються відповідно до Законів України «Про захист персональних да-

них» та «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».»;
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. До відомостей, що містяться у сформованому внутрішньому сертифікаті, на-

лежать:
1) прізвище, ім’я власника українською мовою;
2) дата народження власника;
3) кінцева дата строку дії сертифіката;
4) вид сертифіката (жовтий або зелений) — тільки для сертифікатів, що підтвер-

джують вакцинацію від COVID-19;
5) відцифрований образ обличчя власника, що відображається в                           

е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, який відображається у внутрішньому 
сертифікаті виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія.»;

у пункті 18:
абзац другий після слова «даних» доповнити словами «та/або ДМС персональ-

них даних»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Формування внутрішнього сертифіката здійснюється у разі надання запитува-

чем згоди на відображення у ньому відцифрованого образу обличчя з е-паспорта/е-
паспорта для виїзду за кордон особи.»;

доповнити Порядок пунктом 211 такого змісту:
«211. Використання COVID-сертифікатів на території України дозволяється за умо-

ви підтвердження їх чинності.
COVID-сертифікат не підлягає використанню та вважається таким, що власник не 

має його при собі, якщо власник або законний представник власника відмовився від 
пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.»;

у пункті 23:
в абзаці першому слова «Внутрішні сертифікати використовуються» замінити 

словами «Міжнародні та внутрішні сертифікати використовуються на території Укра-
їни»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Міжнародні та внутрішні сертифікати мають на території України однаковий ста-

тус і встановлювати випадки використання виключно міжнародного або внутрішньо-
го сертифіката забороняється.»;

додаток до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток  
до Порядку  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2021 р. № 954)

КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ 
формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, в Україні
Таблиця 1

Підстави та клінічні критерії формування міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікатів і визначення строків їх дії

Підстава для формування 
COVID-сертифіката Клінічні критерії формування COVID-сертифіката

Строк дії міжна-
родного COVID-

сертифіката

Строк дії вну-
трішнього COVID-

сертифіката
1. Вакцинація від гострої 

респіраторної хворо-
би COVID-19, спричи-
неної коронавірусом 
SARS-CoV-2 (далі —            
COVID-19)

у центральній базі даних електронної системи охо-
рони здоров’я (далі — центральна база даних) у Ре-
єстрі медичних записів, записів про направлен-
ня та рецептів наявні відомості про вакцинацію від 
COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію 
(щеплення, імунізацію) із зазначенням відомостей 
про серію вакцини, які відповідають відомостям, що 
надані МОЗ, про серії вакцин, які застосовуються (під 
час перевірки відомостей про серію вакцини не вра-
ховуються наявність незаповнених місць та спеці-
альних символів, а також відмінності, пов’язані з ре-
гістром літер, та застосовується співставлення літер 
українського алфавіту латиницею згідно з таблицею 
2 «Співставлення кириличних та латинських літер, 
що використовуються під час формування COVID-
сертифікатів» цього додатка. У випадках, якщо за-
значені алгоритми не сприяли передачі даних, необ-
хідних для формування COVID-сертифіката, засто-
совується пошук серії в таблиці співставлення серій 
вакцин від COVID-19, яка оновлюється адміністра-
тором центральної бази даних. У випадках, якщо в 
центральній базі даних стосовно однієї особи наяв-
ні кілька записів про вакцинацію від COVID-19, в яких 
некоректно зазначено нумерацію доз вакцинації від 
COVID-19, для визначення завершеності курсу вак-
цинації використовується таблиця 3 «Мінімальні та 
максимальні строки між етапами вакцинації, які ста-
новитимуть повний цикл, для застосування в алго-
ритмі перевірки відповідності наявних у центральній 
базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імуні-
зацію), що підтверджують факт проведення повного 
циклу вакцинації від COVID-19» цього додатка)
COVID-сертифікат може бути сформований відразу 
після внесення до центральної бази даних відомос-
тей  щодо вакцинації 

365 діб від дня вве-
дення останньої до-
зи відповідно до про-
токолу вакцинації від 
COVID-19

365 діб від дня вве-
дення останньої до-
зи відповідно до про-
токолу вакцинації від 
COVID-19

2. Тестування на 
COVID-19 методом по-
лімеразної ланцюго-
вої реакції 

у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, 
записів про направлення та рецептів наявні відомос-
ті про негативний результат тестування на COVID-19 
методом полімеразної ланцюгової реакції, що бу-
ло проведено та внесено суб’єктом господарювання, 
який має ліцензію на провадження господарської ді-
яльності з медичної практики та який наявний в пе-
реліку верифікованих лабораторій, затверджено-
му керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуа-
ції (COVID-19) 
COVID-сертифікат може бути сформований відра-
зу після внесення до центральної бази даних відо-
мостей про отримання негативного результату тес-
тування на COVID-19 методом полімеразної ланцю-
гової реакції

72 години почина-
ючи від години за-
бору матеріалів для 
аналізу

72 години почина-
ючи від години за-
бору матеріалів для 
аналізу

3. Одужання від 
COVID-19

у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, 
записів про направлення та рецептів наявні відомос-
ті про діагноз COVID-19: підтверджений позитивним 
результатом тестування на COVID-19 методом полі-
меразної ланцюгової реакції, що було проведено та 
внесено суб’єктом господарювання, який має ліцен-
зію на провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики та який наявний в переліку верифі-
кованих лабораторій, затвердженому керівником ро-
біт з ліквідації надзвичайної ситуації (COVID-19), або 
тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs із стату-
сом «одужав»
COVID-сертифікат може бути сформований на чотир-
надцятий день після дати забору біологічного мате-
ріалу для відповідного тестування на COVID-19, ре-
зультат якого є позитивним  

180 діб від дати за-
бору матеріалів, що 
дали позитивний ре-
зультат тестування 
на COVID-19

180 діб від дати за-
бору матеріалів, що 
дали позитивний ре-
зультат тестування 
на COVID-19

Таблиця 2
Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів

Порядковий номер Літера кириличного алфавіту Літера латинського алфавіту
1 А A
2 В B
3 Е E
4 І I
5 К K
6 М M
7 Н H
8 О O
9 Р P

10 С C
11 Т T
12 У Y
13 Х X

Таблиця 3
Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі 

перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують 
факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19

Порядковий 
номер Назва вакцини першої дози Назва вакцини другої дози

Мінімальний 
строк між 
дозами

Максималь-
ний строк між 

дозами
1 КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИ-

КИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАН-
НЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА

КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАК-
ТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИС-
ТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА

14 днів 180 днів

2 КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ 21 день 180 днів
3 Moderna COVID-19 Vaccine Moderna COVID-19 Vaccine 28 днів 180 днів
4 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 

/ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA
ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРО-
ТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE 
ASTRAZENECA

28 днів 180 днів

5 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) Vaxzevria (previously COVID-19 
AstraZeneca)

28 днів 180 днів

6 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA 
VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ 
CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA 
VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ 
CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

28 днів 180 днів

7 КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ Moderna COVID-19 Vaccine 28 днів 180 днів
8 Moderna COVID-19 Vaccine КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ 28 днів 180 днів

9 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA 
VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ 
CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРО-
ТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE 
ASTRAZENECA

28 днів  180 днів

10 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 
/ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA 
VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ 
CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

 28 днів  180 днів

11 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA 
VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ 
CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

Vaxzevria (previously COVID-19 
AstraZeneca)

 28 днів  180 днів

12 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA 
VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ 
CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

 28 днів  180 днів

13 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРО-
ТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE 
ASTRAZENECA

 28 днів  180 днів

14 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 
/ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

Vaxzevria (previously COVID-19 
AstraZeneca)

 28 днів  180 днів

15 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 
/ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA або 
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™  28 днів  180 днів

16 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 
/ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™  28 днів  180 днів

17 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA 
VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ 
CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™  28 днів  180 днів

18 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 
/ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA або 
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

Moderna COVID-19 Vaccine  28 днів  180 днів

19 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 
/ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

Moderna COVID-19 Vaccine  28 днів  180 днів

20 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA 
VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ 
CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

Moderna COVID-19 Vaccine  28 днів  180 днів

21 Janssen COVID-19 Vaccine одна доза

Таблиця 4
Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати)

Порядковий 
номер Назва вакцини Початок чинності Кінець чинності

1 КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ  
КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА

від дати введення дози 120 днів від дати введення дози

2 КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ від дати введення дози 120 днів від дати введення дози
3 Moderna COVID-19 Vaccine від дати введення дози 120 днів від дати введення дози
4 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / 

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA
від дати введення дози 120 днів від дати введення дози

5 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) від дати введення дози 120 днів від дати введення дози
6 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS  

(РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 
NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE 
(RECOMBINANT), COVISHIELD

від дати введення дози 120 днів від дати введення дози

Таблиця 5
Відомості про початок та закінчення дії чинності COVID-сертифікатів на території Україні

Підстава для фор-
мування COVID-

сертифіката

Іноземний COVID-сертифікат Міжнародний COVID-сертифікат Внутрішній COVID-сертифікат

початок дії закінчення дії початок дії закінчення дії початок дії закінчення дії

1. Вакцинація від 
гострої респіра-
торної хвороби                        
COVID-19

для дводозної 
вакцини від да-
ти вакцинації (в 
сертифікаті 1/2 
або 2/2)

якщо одна доза 
— 120 днів
якщо дві                      
дози — 365 днів

для дводозної 
вакцини від да-
ти вакцинації (в 
сертифікаті 1/2  
або 2/2)

якщо одна доза 
— 120 днів
   якщо дві                        
дози — 365 днів

для дводозної 
вакцини від да-
ти вакцинації (в 
сертифікаті 1/2 
або 2/2)

якщо одна до-
за — 120  днів 
(жовтий серти-
фікат)
якщо дві до-
зи — 365 днів 
(зелений серти-
фікат) 

для однодозної 
вакцини через 14 
днів після вакци-
нації (в сертифі-
каті 1/1)

365 днів для однодоз-
ної вакцини че-
рез 14 днів піс-
ля вакцинації (в 
сертифікаті 1/1)

365 днів для однодозної 
вакцини через 14 
днів після вакци-
нації (в сертифі-
каті 1/1)

365 днів

2. Тестування на 
COVID-19

від години за-
бору біологічно-
го матеріалу для 
аналізу

методом полі-
меразної лан-
цюгової реакції: 
72 години
методом Ag-
RDTs:  48 годин

від години за-
бору біологічно-
го матеріалу для 
аналізу

методом полі-
меразної лан-
цюгової реакції: 
72 години

від години за-
бору біологічно-
го матеріалу для 
аналізу

методом полі-
меразної лан-
цюгової реакції: 
72 години

3. Одужання від 
COVID-19

від дати забору 
біологічного ма-
теріалу для ана-
лізу з позитив-
ним результа-
том тестування на 
COVID-19 мето-
дом полімеразної 
ланцюгової реак-
ції або методом                
Ag-RDTs

180 днів від дати забору 
біологічного ма-
теріалу для ана-
лізу з позитив-
ним результатом 
тестування на 
COVID-19 мето-
дом полімеразної 
ланцюгової реак-
ції або методом                    
Ag-RDTs

180 днів від дати забору 
біологічного ма-
теріалу для ана-
лізу з позитив-
ним результатом 
тестування на 
COVID-19 мето-
дом полімеразної 
ланцюгової реак-
ції або методом                     
Ag-RDTs»;

180 днів

3) доповнити постанову Правилами підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від 
зазначеної хвороби, такого змісту:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2021 р. № 954
ПРАВИЛА 

підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

1. Ці Правила встановлюють механізм підтвердження чинності COVID-сертифікатів, які формуються та використовуються відповідно 
до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сер-
тифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не-
гативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342).

2. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:
документація довірчої мережі ЄС — технічні регламенти, специфікації, довідники, класифікатори, переліки, інші технічні та 

нормативні документи, відповідно до яких функціонує довірча мережа ЄС, здійснюється інформаційна взаємодія в мережі, ви-
значаються зміст, формат, періодичність, порядок передачі даних тощо;

правила валідації COVID-сертифіката (далі — правила валідації) — перелік умов держави — члена довірчої мережі ЄС для ре-
алізації її політики з епідеміологічної безпеки, на відповідність яким може проводитися перевірка чинності відомостей, що міс-
тяться в COVID-сертифікаті;

QR-код COVID-сертифіката — форма COVID-сертифіката у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазна-
чений сертифікат, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокре-
ма у візуальній.

Інші терміни в цих Правилах вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Зако-
нах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональ-
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них даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний 
документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакци-
націю від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або 
одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Де-
які питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіцій-
ний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі — Порядок формування та використання COVID-сертифіката).

3. Підтвердження чинності COVID-сертифікатів здійснюється за ініціативою представників таких органів, підрозділів, осіб (да-
лі — ініціатори):

1) Адміністрації Держприкордонслужби — у випадку використання COVID-сертифікатів для перетину особою державного кор-
дону на в’їзд в Україну;

2) органів, уповноважених здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні, — у ви-
падку контролю використання COVID-сертифікатів під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 
COVID-19;

3) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб — у випадку використання                        
COVID-сертифікатів для здійснення заходів (діяльності) без застосування обмежень, встановлених до відповідного рівня епіде-
мічної небезпеки;

4) органів, визначених актами законодавства іноземних держав, — у випадку використання міжнародних COVID-сертифікатів 
за межами України;

5) МЗС — у випадку перевірки правил валідації інших держав;
6) підрозділів, визначених МОЗ та Мінцифри, які відповідають за технічну підтримку програмних засобів підтвердження чин-

ності COVID-сертифікатів, — у випадках звернення власників (їх законних представників) сертифікатів та ініціаторів, зазначених 
у підпунктах 1—5 цього пункту, з проблем користування COVID-сертифікатами або програмними засобами; отримання повідо-
млення про технічні помилки в роботі програмних засобів; отримання повідомлення з МЗС про невиконання іноземною держа-
вою зобов’язань, пов’язаних з використанням міжнародних COVID-сертифікатів на її території.

4. Підтвердження чинності COVID-сертифіката передбачає:
1) пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності його власником або законним представником власника;
2) запит ініціатора щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката;
3) перевірку чинності COVID-сертифіката програмними засобами та ініціатором;
4) підтвердження або непідтвердження чинності COVID-сертифіката.
5. Для перевірки чинності COVID-сертифіката власник або законний представник власника пред’являє ініціатору QR-код зазна-

ченого сертифіката. QR-код повинен бути придатним для зчитування його технічними засобами перевірки чинності, зокрема ці-
лісний, неушкоджений, нанесений на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Одночасно власник або законний представник власника пред’являє документ, що посвідчує особу, дані якої містяться у COVID-
сертифікаті.

Документ, що посвідчує особу, не вимагається у випадку пред’явлення внутрішнього сертифіката.
6. Пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності означає, що власник надав згоду на обробку його персональних, 

зокрема медичних, даних, які використовуються під час такої перевірки.
7. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката забороняється будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, 

передача тощо) персональних, зокрема медичних, даних, які містяться у ньому.
8. Функціональні можливості програмних засобів, які використовуються для підтвердження чинності COVID-сертифікатів, по-

винні забезпечувати зчитування і перевірку персональних, зокрема медичних, даних, але не повинні забезпечувати їх облік, пе-
редачу, збереження, зміну.

9. Запит щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката здійснюється ініціатором за допомогою технічних засобів і перед-
бачає зчитування пред’явленого QR-коду COVID-сертифіката з урахуванням положень пункту 19 Порядку формування та вико-
ристання COVID-сертифіката.

10. Програмне забезпечення для перевірки чинності COVID-сертифіката, яке використовується ініціатором, повинно застосо-
вувати для такої перевірки правила валідації України, визначені МОЗ, та передбачати регулярне оновлення набору даних, необхід-
них для перевірки, відповідно до документації довірчої мережі ЄС.

11. Перевірка чинності COVID-сертифіката проводиться програмними засобами автоматично:
1) на відповідність документації довірчої мережі ЄС в частині технічних даних (унікальний номер та строк дії сертифіката, дер-

жава, що його видала, інформація про уповноважену установу);
2) на відповідність правилам валідації України:
іноземні та міжнародні сертифікати — в частині медичних даних (інформація про хворобу, дані щодо вакцинації від COVID-19, 

негативного результату тестування або одужання особи від зазначеної хвороби);
внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, — в частині виду сертифіката (жовтий чи зелений).
12. Перевірка чинності COVID-сертифіката в частині персональних даних проводиться ініціатором особисто:
1) під час пред’явлення іноземного або міжнародного сертифіката — шляхом співставлення даних про прізвище, ім’я та дату 

народження власника з відомостями, які містяться в документі, що посвідчує його, та ідентифікації власника за фотографією (ві-
дображенням відцифрованого образу обличчя) у зазначеному документі;

2) під час пред’явлення внутрішнього сертифіката — шляхом ідентифікації власника за відображенням відцифрованого обра-
зу його обличчя, що міститься у зазначеному сертифікаті.

13. Рішення про чинність COVID-сертифіката в цілому приймає особисто ініціатор за умови, що підтверджена чинність усіх да-
них зазначеного сертифіката.

14. Підставами непідтвердження чинності COVID-сертифіката є:
1) непридатність QR-коду COVID-сертифіката для зчитування технічними засобами;
2) непред’явлення у випадках, визначених цими Правилами, документа, що посвідчує власника сертифіката, або невідповід-

ність даних COVID-сертифіката відомостям зазначеного документа (крім внутрішнього сертифіката);
3) невідповідність даних COVID-сертифіката документації довірчої мережі ЄС та правилам валідації України;
4) наявність в COVID-сертифікаті даних щодо вакцинації вакциною, яка не включена Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.»;
4) доповнити постанову зразками COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хворо-
би, такого змісту:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2021 р. № 954
ЗРАЗКИ 

COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  
коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

І. Зразки COVID-сертифікатів в електронній формі
1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Vaccination Certificate
Сертифікат вакцинації

Unique certificate identifier URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXУнікальний номер сертифіката
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Vaccination Certificate 

 
Сертифікат вакцинації 
  
Unique certificate identifier 

URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Унікальний номер сертифіката 
  

 

Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я  
  
Date of birth 

YYYY-MM-DD 
Дата народження 
  
Disease or agent targeted: 

COVID-19   
Захворювання або збудник: 
  
COVID-19 vaccine or prophylaxis: 

COVID-19   
Вакцина або профілактика від: 
  
Vaccine medicinal product: Vaccine medicinal product 
Назва вакцини: 
  
Vaccine marketing authorisation holder or 
manufacturer: Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer 
Виробник або торгова марка вакцини: 
  
Number in a series of doses as well as the 
overall number of doses in the series  

Х / Х 
Кількість отриманих, а також кількість 
доз в серії 
  
Date of vaccination, indicating the date of 
the latest dose received: 

YYYY-MM-DD 
Дата вакцинації із зазначенням дати 
останньої вакцинації: 
  
Member State in which the vaccine was 
administered: ХХ 
Держава, в якій було проведено 

Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

Date of birth YYYY-MM-DDДата народження

Disease or agent targeted: COVID-19  Захворювання або збудник:

COVID-19 vaccine or prophylaxis: COVID-19  Вакцина або профілактика від:

Vaccine medicinal product: Vaccine medicinal productНазва вакцини:

Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer: Vaccine marketing authorisation holder or manufacturerВиробник або торгова марка вакцини:

Number in a series of doses as well as the overall number of 
doses in the series Х / Х
Кількість отриманих, а також кількість доз в серії

Date of vaccination, indicating the date of the latest dose 
received: YYYY-MM-DD
Дата вакцинації із зазначенням дати останньої вакцинації:

Member State in which the vaccine was administered: ХХДержава, в якій було проведено вакцинацію:

Certificate issuer: Certificate issuer nameУповноважена установа:
2. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує негативний результат тестування

Test Certificate
Сертифікат тестування

Unique certificate identifier URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXУнікальний номер сертифіката
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вакцинацію: 
  
Certificate issuer: 

Certificate issuer name 
Уповноважена установа: 
 

2. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що 
підтверджує негативний результат тестування 

 
Test Certificate 

 
Сертифікат тестування 
  
Unique certificate identifier 

URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Унікальний номер сертифіката 
  

 

Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я  
  
Date of birth 

YYYY-MM-DD 
Дата народження 
  
Disease or agent targeted: 

COVID-19 Захворювання або збудник: 
  
Type of test: Type of test 
Тип тесту: 
  
Test name (optional for NAAT test): 

Test name (optional for NAAT test) Назва тесту (не обов’язково для тесту 
методом полімеразної ланцюгової 
реакції): 
  
Test manufacturer (optional for NAAT 
test): 

Test manufacturer (optional for NAAT test): Виробник тесту (не обов’язково для 
тесту методом полімеразної ланцюгової 
реакції): 
  
Date and time of the test sample collection  

YYYY-MM-DD 
Дата та час забору матеріалу для зразка 

Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

Date of birth YYYY-MM-DDДата народження

Disease or agent targeted: COVID-19Захворювання або збудник:

Type of test: Type of testТип тесту:

Test name (optional for NAAT test):
Test name (optional for NAAT test)Назва тесту (не обов’язково для тесту методом полімераз-

ної ланцюгової реакції):

Test manufacturer (optional for NAAT test):
Test manufacturer (optional for NAAT test):Виробник тесту (не обов’язково для тесту методом поліме-

разної ланцюгової реакції):

Date and time of the test sample collection YYYY-MM-DDДата та час забору матеріалу для зразка

Result of the test: Результат тестуванняРезультат тестування:

Testing centre or facility
(optional for rapid antigen test): Центр тестування (не обов’язково для тестування методом Ag-RDTs)
Центр тестування (не обов’язково для тестування мето-
дом Ag-RDTs):

Member State in which the vaccine was administered: ХХДержава, в якій було проведено вакцинацію:

Certificate issuer: Certificate issuer nameУповноважена установа:

3. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує одужання від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Certificate of Recovery
Сертифікат одужання

Unique certificate identifier
URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Унікальний номер сертифіката
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Result of the test: 

Результат тестування Результат тестування: 
  
Testing centre or facility 
(optional for rapid antigen test): 

Центр тестування (не обов’язково для тестування методом Ag-RDTs) 
Центр тестування (не обов’язково для 
тестування методом Ag-RDTs): 
  
  
Member State in which the vaccine was 
administered: 

ХХ Держава, в якій було проведено 
вакцинацію: 
  
Certificate issuer: 

Certificate issuer name 
Уповноважена установа: 

3. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує  
одужання від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

Certificate of Recovery  
Сертифікат одужання 
  
Unique certificate identifier 

URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Унікальний номер сертифіката 
  

 

Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я  
  
Date of birth YYYY-MM-DD 
Дата народження 
  
Disease or agent targeted: 

COVID-19   
Захворювання або збудник: 
  
Date of the holders’ first positive NAAT YYYY-MM-DD 

Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

Date of birth
YYYY-MM-DD

Дата народження

Disease or agent targeted:
COVID-19  

Захворювання або збудник:

Date of the holders’ first positive NAAT test result:
YYYY-MM-DDДата першого позитивного результату тестування методом 

полімеразної ланцюгової реакції:

Member State in which test was carried out:
ХХ

Держава, в якій проводилося тестування:

Certificate issuer:
Certificate issuer name

Уповноважена установа:



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

ДОКУМЕНТИ
Certificate valid from 

YYYY-MM-DD
Сертифікат дійсний з

Certificate valid until (not more than 180 days after the date of 
first positive test result):

YYYY-MM-DD
Сертифікат діє до (не більше ніж 180 днів від дати першо-
го позитивного тестування):

ІІ. Зразки COVID-сертифікатів для видруку, в тому числі в паперовій формі

1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
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ІІ. Зразки COVID-сертифікатів  
для видруку, в тому числі в паперовій формі 

1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує 
 вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA COVID Сertificate 
 
Міжнародний COVID-
сертифікат України 
 

 

 
 

Surname(s) and forename(s) 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я  
 
Date of birth 
Дата народження 
XXXXXX 
 
Unique certificate identifier 
Унікальний номер сертифіката 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
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UA COVID Сertificate 
 
Міжнародний COVID-
сертифікат України 
 

 

 
 

Surname(s) and forename(s) 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я  
 
Date of birth 
Дата народження 
XXXXXX 
 
Unique certificate identifier 
Унікальний номер сертифіката 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Surname(s) and forename(s)
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я 
 
Date of birth
Дата народження
XXXXXX
 
Unique certificate identifier
Унікальний номер сертифіката
XXXXXXXXXXXXXXXX

Цей сертифікат не є проїзним документом. 
Наукові дослідження щодо вакцинації, 
тестування та одужання від COVID-19 

продовжують, у тому числі щодо нових 
штамів вірусу, що викликають занепокоєння. 

Перш ніж подорожувати, перевірте 
епідеміологічну ситуацію та відповідні 

обмеження в країні призначення. 

tripadvisor.mfa.gov.ua

Vaccination Certificate 
Сертифікат вакцинації

Disease or agent targeted: COVID-19   
Захворювання або збудник: гостра респіраторна хвороба 
COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

COVID-19 vaccine or prophylaxis
Вакцина або профілактика від:  COVID-19

COVID-19 vaccine medicinal product
Назва вакцини від COVID-19

COVID-19 vaccine marketing authorisation holder or 
manufacturer
Виробник або торгова марка вакцини від COVID-19

Number in a series of doses as well as the overall number of 
doses in the series 
Кількість отриманих, а також кількість доз в серії 

Date of vaccination, indicating the date of the latest dose 
received
Дата вакцинації із зазначенням дати останньої вакцинації 

Member State in which the vaccine was administered
Держава, в якій було проведено вакцинацію

Certificate issuer: 
Уповноважена установа: 

2. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує негативний результат тестування
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2. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що  
підтверджує негативний результат тестування 

 
 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA COVID Сertificate 
 
Міжнародний COVID-
сертифікат України 
 

 

 
 

Surname(s) and forename(s) 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я  
 
Date of birth 
Дата народження 
XXXXXX 
 
Unique certificate identifier 
Унікальний номер сертифіката 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
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2. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що  
підтверджує негативний результат тестування 

 
 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA COVID Сertificate 
 
Міжнародний COVID-
сертифікат України 
 

 

 
 

Surname(s) and forename(s) 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я  
 
Date of birth 
Дата народження 
XXXXXX 
 
Unique certificate identifier 
Унікальний номер сертифіката 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Surname(s) and forename(s)
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я 
 
Date of birth
Дата народження
XXXXXX
 
Unique certificate identifier
Унікальний номер сертифіката
XXXXXXXXXXXXXXXX

Цей сертифікат не є проїзним документом. 
Наукові дослідження щодо вакцинації, 
тестування та одужання від COVID-19 

продовжують, у тому числі щодо нових 
штамів вірусу, що викликають занепокоєння. 

Перш ніж подорожувати, перевірте 
епідеміологічну ситуацію та відповідні 

обмеження в країні призначення.
 

tripadvisor.mfa.gov.ua

Test Certificate 
Сертифікат тестування

Disease or agent targeted: COVID-19   
Захворювання або збудник: гостра респіраторна хворо-
ба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Type of test
Тип тесту

Test name (optional for NAAT test)
Назва тесту (не обов’язково для тесту методом поліме-
разної ланцюгової реакції)  

Test manufacturer (optional for NAAT test)
Виробник тесту (не обов’язково для тесту методом по-
лімеразної ланцюгової реакції) 

Date and time of the test sample collection
Дата та час забору матеріалу для зразка

Result of the test
Результат тестування

Testing centre or facility
(optional for rapid antigen test)
Центр тестування (не обов’язково для тестування мето-
дом Ag-RDTs)

Member State in which the test was carried out:
Держава, в якій було проведено тестування

Certificate issuer: 
Уповноважена установа: 

3. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує одужання від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
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3. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує  
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спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA COVID Сertificate 
 
Міжнародний COVID-
сертифікат України 

 

 

 
 

Surname(s) and forename(s) 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я  
 
Date of birth 
Дата народження 
XXXXXX 
 
Unique certificate identifier 
Унікальний номер сертифіката 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
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tripadvisor.mfa.gov.ua

Recovery Certificate 
Сертифікат одужання

Disease or agent from which the holder has recovered: 
COVID-19
Захворювання або збудник: гостра респіраторна хвороба 
COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Date of the holders’ first positive NAAT test result
Дата першого позитивного результату тестування мето-
дом полімеразно-ланцюгової реакції

Member State in which test was carried out
Держава, в якій проводилося тестування

Certificate issuer
Уповноважена установа

Certificate valid from
Сертифікат дійсний з 

Certificate valid until (not more than 180 days after the date 
of first positive test result)
Сертифікат діє до (не більше ніж 180 днів від дати першо-
го позитивного тестування) 

________
Примітки. 1. COVID-сертифікати виготовляються на папері розміром ISO А4 з можливістю для зручного транспортування 

скласти папір поперек довшої сторони до розміру ISO А5, а папір, складений до розміру ISO А5, скласти поперек довшої сторони 
до розміру ISO A6. Можуть бути відображені підказки про згинання до меншого формату. Половина COVID-сертифіката для ви-
друку може бути оберненою на 180 градусів до другої його половини.

2. Рекомендована довжина сторін QR-коду COVID-сертифіката становить 50—60 міліметрів.
3. Колірність, шрифт, особливості накреслення шрифту в COVID-сертифікаті не впливають на його чинність і можуть незначно 

відрізнятися відповідно до особливостей способу нанесення на поверхню. Розмір та пропорції елементів COVID-сертифіката, їх 
розташування один відносно одного можуть відрізнятися залежно від пристрою, на якому його візуалізовано.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 вересня 2021 р. № 952 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України   
від 25 травня 2011 р. № 548

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
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ДОКУМЕНТИ
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня  2011 р. № 548 «Про затвердження Порядку проведення екс-

пертизи містобудівної документації» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40,  ст. 1642;  2012 р., № 16,  ст. 592; 2019 р., № 78,  
ст. 2697) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 вересня 2021 р. № 952

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 травня 2011 р. № 548
1. У вступній частині постанови слова і цифри «статей 11, 14 і 17» замінити словами і цифрами «частини дев’ятнадцятої стат-

ті 161 та частини шістнадцятої статті 17».
2. Порядок проведення експертизи містобудівної документації, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій ре-

дакції:
«ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 р. № 548 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 вересня 2021 р. № 952)

ПОРЯДОК 
проведення експертизи містобудівної документації

1. Цей Порядок визначає механізм проведення експертизи проектів містобудівної документації (далі — експертиза).
2. Експертизі підлягають проекти такої містобудівної документації:
Генеральної схеми планування території України;
схеми планування окремих частин території України;
схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів;
комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад;
генеральних планів міст.
Зміни до зазначеної містобудівної документації підлягають експертизі згідно з цим Порядком.
3. За рішенням замовників може проводитися також експертиза проектів генеральних планів селищ, сіл, детальних планів те-

риторій та змін до них.
4. Експертиза проводиться експертними організаціями незалежно від форми власності, що мають у своєму складі сертифіко-

ваних експертів за відповідними  напрямами  професійної  діяльності,  архітекторів,  які  отримали відповідний кваліфікаційний 
сертифікат, та сертифікованих  інженерів-землевпорядників.

5. Визначення експертної організації, яка проводить експертизу, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні за-
купівлі».

Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у розробленні проектів містобудівної документації, не мають права проводити 
експертизу зазначених проектів.

6. Відносини між замовником та експертною організацією регулюються договором, укладеним відповідно до вимог Цивіль-
ного кодексу України та інших нормативно-правових актів, з урахуванням положень, передбачених Законом України  «Про пу-
блічні закупівлі».

7. Експертиза проводиться за рахунок коштів замовника.
 Тендерні закупівлі щодо проведення експертизи проектів містобудівної документації здійснюються відповідно до Закону Укра-

їни «Про публічні закупівлі».
8. Для проведення експертизи замовник подає експертній організації заяву, до якої додаються:
проект містобудівної документації (зокрема розділи, що можуть розроблятися за окремим завданням у випадках, передба-

чених законодавством) у формі електронного документа, на який накладені кваліфіковані електронні підписи відповідальних 
осіб. Надання документів, що мають гриф обмеження доступу, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законо-
давством;

матеріали про результати проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проекті містобу-
дівної документації на місцевому рівні;

матеріали про результати розгляду проекту містобудівної документації відповідною архітектурно-містобудівною радою, зокре-
ма висновки (за відповідним напрямом) органів земельних, водних, лісових ресурсів, дорожнього господарства, охорони куль-
турної спадщини, ядерної та радіаційної безпеки, цивільного захисту (зокрема з питань інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту, пожежної та техногенної безпеки), природоохоронного та інших органів, яким відповідно до закону належать повнова-
ження щодо розгляду містобудівної документації.

9. Строк проведення експертизи встановлюється договором і становить не більш як:
60 календарних днів — для проектів містобудівної документації на державному та регіональному рівні;
45 календарних днів — для проектів містобудівної документації на місцевому рівні.
Строк проведення експертизи починається з дня реєстрації заяви з пакетом документів, визначеним пунктом 8 цього Порядку.
10. За результатами проведеної експертизи у строки, визначені у пункті 9 цього Порядку, експертна організація надає замовни-

ку експертний висновок в електронній формі, на який накладені кваліфіковані електронні підписи відповідальних осіб:
позитивний — у разі відповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної 
документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту;

негативний — у разі невідповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудів-
ної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту.

Надання негативного висновку здійснюється з обґрунтуванням причин та посиланням на відповідні норми законодавства, рі-
шення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині невідповідності проекту містобудівної докумен-
тації їх положенням чи порушення порядку розроблення містобудівної документації, включаючи процедуру стратегічної еколо-
гічної оцінки.

Виправлення помилок і невідповідностей, не пов’язаних із зміною проектних рішень, здійснюється замовником експертизи у 
робочому порядку під час проведення експертизи в межах строків, визначених пунктом 9 цього Порядку. 

11. Затвердження проектів містобудівної документації, визначеної пунктом 2 цього Порядку, та внесення змін до неї за відсут-
ності позитивного висновку не допускається.

12. Експертні висновки, крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації 
з обмеженим доступом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника.

13. Експертні організації зобов’язані забезпечувати належну якість проведення експертизи та несуть відповідальність згід-
но із законом за:

об’єктивність та обґрунтованість зауважень експертизи;
дотримання встановлених строків проведення експертизи і надання висновку.
Вимагати під час проведення експертизи документи, не передбачені законодавством, не допускається.
14. Замовник експертизи несе відповідальність згідно із законом за достовірність документів, поданих для проведення екс-

пертизи.
Експертна організація несе відповідальність згідно із законом за належну якість проведення експертизи.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 вересня 2021 р. № 1038-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади 
заступника Голови Державної служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» оголосити з 2 вересня 2021 р. повтор-
ний конкурс на зайняття посади заступника Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту спо-
живачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з визначенням умов проведення конкурсу згід-
но з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 1 вересня 2021 р. № 1038-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держпродспоживслужби;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової трансформації адміністративних процесів та ін-

формаційної реінтеграції, запровадження цифрових технологій при реалізації державної політики у галузі ветеринарної медици-
ни, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстра-
ції тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реаліза-
ції державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення до-
зиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), з контролю за цінами, попередження та зменшення вжи-
вання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах 
сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), реєстрації та 
обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав спожива-
чів і реклами в цій сфері;

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 Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Пи-

тання 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 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 — призначення на посаду строком на п’ять років, як-

що 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 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 зайняття посади державної служби за формою згідно з 

додатком 2  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);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердже-
ного 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;
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, визначені 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) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рі-

вень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі 
стандартів державної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
за минулий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 28,  ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

7) інформація приймається до 17 години 15 вересня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за по-
силанням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 23 вересня 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 переможця (переможців) конкурсу — м. Київ,  вул. 

Грушевського, 12/2.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань 

проведення конкурсу, — Зайцев 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 підрозділів в органах місцевого самоврядування 
чи досвід роботи на керівних посадах у сфері інформаційних технологій — не мен-
ше 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, досяг-
нення 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 полі-
тики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відпо-
відній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реа-
лізації 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 відповідаль-
ності;
- 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 кан-
дидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на 
суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, вста-
новлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх пору-
шення

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 8 вересня 2021 р. № 1055-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови 
Державної архівної служби з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» оголосити з 9 вересня 2021 р. конкурс на за-

йняття посади заступника Голови Державної архівної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрові-
зації з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2021 р. № 1055-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної архівної служби з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керівником Укрдержархіву;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової трансформації адміністративних процесів та ін-

формаційної реінтеграції, запровадження цифрових технологій під час реалізації державної політики у сфері архівної справи, ді-
ловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

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 Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Пи-

тання 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, за-

твердженого 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 — призначення 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 пе-
реведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого 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 зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2  

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);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердже-
ного 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:



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ДОКУМЕНТИ
прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
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, визначені 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) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рі-

вень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі 
стандартів державної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
за минулий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 28,  ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

7) інформація приймається до 17 години 22 вересня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за по-
силанням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 30 вересня 2021 р., 9 година.
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 переможця (переможців) конкурсу — дистанційно в 

режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи Microsoft Teams).
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, 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 підрозділів в органах місцевого самоврядування 
чи досвід роботи на керівних посадах у сфері інформаційних технологій — не мен-
ше 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 інди-
відуального 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 по-
літики 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 відповідаль-
ності;
- 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 з 
мінами 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 кан-
дидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на 
суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, вста-
новлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх пору-
шення

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 8 вересня 2021 р. № 1056-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади державного секретаря Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» оголосити з 9 вересня 2021 р. повтор-

ний конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з визначенням умов 
проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2021 р. № 1056-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади державного 
секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) організація роботи апарату Міндовкілля;
2) здійснення повноважень керівника державної служби в апараті Міндовкілля;
3) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Міндовкілля та подання їх на розгляд Міністру захисту до-

вкілля та природних ресурсів;
4) підготовка та подання Міністру захисту довкілля та природних ресурсів для затвердження планів роботи Міндовкілля, зві-

ту про їх виконання;
5) представлення Міндовкілля як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
6) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 33 600 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Пи-

тання 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, за-

твердженого 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 — призначення 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 пе-
реведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого 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 зайняття посади державної служби за формою згідно з 

додатком 2  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);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердже-
ного 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;

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, визначені 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) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рі-

вень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі 
стандартів державної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
за минулий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 28,  ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

7) інформація приймається до 17 години 22 вересня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за по-
силанням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 28 вересня 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 переможця (переможців) конкурсу — м. Київ,  вул. 

В. Липківського, 35.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань 

проведення конкурсу, — Зайцев 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 підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища, екологічної, біологічної і генетичної безпеки; лісового та мислив-
ського господарства; розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації 
земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; ге-
ологічного вивчення та раціонального використання надр; управління зоною відчу-
ження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чор-
нобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворен-
ня об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивни-
ми відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення; раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів — 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, досяг-
нення 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 по-
слідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної полі-
тики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відпо-
відній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/ре-
алізації 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 відповідаль-
ності;
- 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 дер-
жавних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кан-
дидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на 
суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встанов-
лені Законом України «Про запобігання 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 8 вересня 2021 р. № 1057-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади заступника Голови  

Державної служби експортного контролю
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» оголосити з 9 вересня 2021 р. по-

вторний конкурс на зайняття посади заступника Голови Державної служби експортного контролю з визначенням умов проведен-
ня конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2021 р. № 1057-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади 

заступника Голови Державної служби експортного контролю
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держекспортконтролю;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері державного експортного контролю;
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 Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Пи-

тання 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 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 — призначення 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 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 зайняття посади державної служби за формою згідно з 

додатком 2  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);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердже-
ного 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;
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ДОКУМЕНТИ
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
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, визначені 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) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рі-

вень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі 
стандартів державної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
за минулий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 28,  ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

7) інформація приймається до 17 години 22 вересня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за по-
силанням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 29 вересня 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 переможця (переможців) конкурсу — м. Київ,  вул. 

Грушевського, 12/2.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань 

проведення конкурсу, — Рора Аліна Олександрівна (044) 256-00-94, rora@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 підрозділів в органах місцевого самоврядування 
чи досвід роботи на керівних посадах у сфері державного експортного контролю 
— 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, досяг-
нення 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 полі-
тики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відпо-
відній 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 відповідаль-
ності;
- 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 кан-
дидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на 
суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, вста-
новлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх пору-
шення

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 8 вересня 2021 р. № 1058-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади першого заступника Голови Державної 

регуляторної служби
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» оголосити з 9 вересня 2021 р. по-

вторний конкурс на зайняття посади першого заступника Голови Державної регуляторної служби з визначенням умов проведен-
ня конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2021 р. № 1058-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади 

першого заступника Голови Державної регуляторної служби
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою ДРС;
2) виконання обов’язків Голови ДРС у разі його відсутності;
3) забезпечення реалізації державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської ді-

яльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Пи-

тання 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 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 — призначення на посаду строком на п’ять років, як-

що 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 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 зайняття посади державної служби за формою згідно з 

додатком 2  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);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердже-
ного 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;
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, визначені 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) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рі-

вень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі 
стандартів державної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
за минулий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 28,  ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

7) інформація приймається до 17 години 22 вересня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за по-
силанням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 1 жовтня 2021 р., 9 година.
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 переможця (переможців) конкурсу — дистанційно в 

режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи Cisco Webex).
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань 

проведення конкурсу, — Рора Аліна Олександрівна (044) 256-00-94, rora@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 підрозділів в органах місцевого самоврядування 
чи досвід роботи на керівних посадах у сфері господарської діяльності, ліцензуван-
ня та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господар-
ської діяльності — 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, досяг-
нення 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 полі-
тики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відпо-
відній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/ре-
алізації 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 відповідаль-
ності;
- 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 кан-
дидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на 
суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, вста-
новлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх пору-
шення

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 8 вересня 2021 р. № 1059-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади першого заступника Голови Державної служби з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» оголосити з 9 вересня 2021 р. повтор-

ний конкурс на зайняття посади першого заступника Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захис-
ту споживачів з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2021 р. № 1059-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держпродспоживслужби;
2) виконання обов’язків Голови Держпродспоживслужби у разі його відсутності;
3) забезпечення реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості хар-

чових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічно-
го благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостережен-
ня) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), з контро-
лю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічно-
го нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і са-
дивного матеріалу), реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства 
про захист прав споживачів і реклами в цій сфері;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету 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, затвер-

дженого 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 — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше 
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ДОКУМЕНТИ
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 органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового про-
ведення 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 додат-

ком 2  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);

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;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визна-

ченій у цих умовах, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 За-

кону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповід-
но до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень воло-

діння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів дер-
жавної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ми-
нулий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2016 р., № 28,  ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

7) інформація приймається до 17 години 22 вересня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посилан-
ням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 30 вересня 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 переможця (переможців) конкурсу — м. Київ,  вул. Гру-

шевського, 12/2.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань про-

ведення конкурсу, — Рора Аліна Олександрівна (044) 256-00-94, rora@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 підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах у галузі ветеринарної медицини, сферах 
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захис-
ту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітар-
ного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації 
державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфе-
рі гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць 
і доз опромінення працівників), з контролю за цінами, попередження та зменшен-
ня вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, 
метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальнос-
ті, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріа-
лу), реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контр-
олю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій 
сфері — 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, досяг-
нення 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 полі-
тики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відпо-
відній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реа-
лізації 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 відповідаль-
ності;
- 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 кан-
дидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на 
суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, вста-
новлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх пору-
шення

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 8 вересня 2021 р. № 1060-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови 
Державної служби з безпеки на транспорті

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» оголосити з 9 вересня 2021 р. по-
вторний конкурс на зайняття посади Голови Державної служби з безпеки на транспорті з визначенням умов проведення конкур-
су згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2021 р. № 1060-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття  

посади Голови Державної служби з безпеки на транспорті
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень керівника державної служби Укртрансбезпеки;
2) забезпечення реалізації державної політики з питань безпеки на наземному транспорті;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 29 400 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету 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, затвер-

дженого 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 — призначення 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 рів-
нозначну чи нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового прове-
дення 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 Кабінету Міністрів України від 25 бе-
резня 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 по-
становою 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;
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, визначені 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 за-
значеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень воло-

діння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів держав-
ної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за мину-
лий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 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; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

7) інформація приймається до 17 години 22 вересня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посилан-
ням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 27 вересня 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 переможця (переможців) конкурсу — м. Київ,  просп. Пере-

моги, 14.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведен-

ня конкурсу, — Зайцев 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 підрозділів в органах місцевого самоврядування 
чи досвід роботи на керівних посадах у сфері безпеки на наземному транспорті — 
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, досяг-
нення 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 по-
слідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політи-
ки;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відпо-
відній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реа-
лізації 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 відповідаль-
ності;
- 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 дер-
жавних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кан-
дидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на 
суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встанов-
лені Законом України «Про запобігання 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
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Головний державний санітарний лікар про відсутність 
нових штамів і прогнозів щодо складнішого перебігу 
сезонної хвороби

Карантинна 
постанова зазнає змін

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. За останній тиждень кількість нових випад-
ків COVID-19 зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій — на 1,5 
тисячі. Високі темпи захворюваності в Чернівецькій, Волинській, 
Львівській, Тернопільській областях, де швидко зростає заванта-
женість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збіль-
шилася на 60%. 

«Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів 
та інших працівників закладів освіти. Профільні міністерства ма-
ють активно опрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближ-
чим часом країна перейде до «жовтої» зони», — цитує  департа-
мент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-
міністра Дениса Шмигаля під час селекторної наради щодо запо-
бігання поширенню хвороби COVID-19. Обговорено ключові зміни 
до постанови уряду №1236 «Про встановлення карантину та за-
провадження обмежувальних протиепідемічних заходів із метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Но-
вовведення буде ухвалено найближчим часом. 

ІГОР КУЗІН: 

ЦИФРА ДНЯ

72 000 
одиниць продукції, що не відповідала 

встановленим вимогам, виявила 
Держпродспоживслужба за 8 місяців 

року. Це електричне, електронне  та 
радіообладнання, іграшки, взуття

«У 2021—2022 роках 
очікується такий 
самий епідемічний 

сезон грипу, як і торік. 
Циркулюватимуть 

штами B/Washington, 
H1N1 та H3N2».

Світовий банк  
допомагає Україні 
будувати краще майбутнє

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Сторони підписали критично 
важливі угоди у сферах енергетики та освіти

2

3  5 
АГРОПЕРСПЕКТИВА

Заробляти на переробці сміття, 
що накопичується вздовж 
берегів річок, можуть навчити в 
Нижньоворітській територіальній  
громаді на Закарпатті

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Про те, як на Полтавщині за 
підтримки держави та обласної влади 
розвивають садівництво  і ягідництво, 
«Урядовому кур’єру» розповів голова 
галузевої асоціації Віталій Цінченко

ЦИТАТА ДНЯ

Майбутнє за воднем: чи застовпимо нішу?
НАУКА І ПРАКТИКА. Україна може стати значущим його виробником і вдало експортувати  
цей товар за кордон

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Згідно з Указом Президента 
України Володимира Зелен-

ського №452 від 28 серпня 2021 
року, до кінця року уряд має 
схвалити водневу стратегію на-

шої країни та затвердити план 
заходів щодо її виконання.

Як неодноразово заявляв го-
лова правління «Нафтогазу 
України» Юрій Вітренко, у на-
шої держави великий потенці-
ал для виробництва так звано-
го зеленого водню, також мож-

ливості чималого його експорту 
за кордон.

«Урядовий кур’єр» вирішив 
розібратися, чи так це насправ-
ді та що може дати розвиток ви-
робництва водню Україні? 

Що таке водень і чому він та-
кий важливий у сучасному роз-

витку світової та вітчизняної 
економік?

Водень у вільному стані в при-
роді не зустрічається, тому, як 
зазначають експерти, він не 
пряме джерело енергії, а енерго-
носій. Але виробляє так звану хі-
мічну енергію. 

У звіті Міжнародного енерге-
тичного товариства (МЕА) зна-
ходимо цікаву інформацію, що 
водень нині перебуває в центрі 
уваги урядів різних країн, які 
виробляють свої націо-
нальні стратегії його роз-
витку. 4
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У присутності Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й віцепрезидента Світового банку у справах регіону Європи  
та Центральної Азії Анни Б’єрде було укладено дві важливі для України угоди



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Окупація Криму — це проблема 
міжнародної спільноти, а не лише України
ГЕОПОЛІТИКА. «Кримська платформа» необхідна світові, аби знати, що відбувається  
на окупованому Росією півострові. Деокупація — довгострокова, але реалістична мета

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Росія намагається перекона-
ти світ, що ситуація в Кри-

му чудова, що російська окупа-
ційна влада турбується про лю-
дей, розбудовує інфраструкту-
ру півострова. Проте насправді в 
діях Москви лише одна мета — 
якомога швидше мілітаризувати 
Крим. Про це заявила перша за-
ступниця міністра закордонних 
справ України Еміне Джапарова 
під час онлайн-дискусії «Крим у 
полі зору: шлях до деокупації», 
яка відбулася за сприяння Цен-
тру європейських досліджень 
Вільфреда Мартенса. 

Москва мститься 
за «Кримську 
платформу»

«Росія намагається легітимі-
зувати окупацію, застосовуючи 
всі можливі гібридні засоби, щоб 
сформувати фейкову реальність 
і показати, мовляв, Крим — це 
рай російської слави», — сказа-
ла Еміне Джапарова. На її дум-
ку, питання окупації Кримсько-
го півострова поступово втрачає 
актуальність на міжнародному 
порядку денному через те, що 
Росія всіма силами намагається 
його замовчувати, і також через 
резонансні події у світовій полі-
тиці, зокрема такі, які відбува-
ються в Білорусі чи Афганістані. 

Саме для того, щоб пробле-
ми Криму залишалися в цен-
трі міжнародної уваги,  було 

створено ініціативу «Кримська 
платформа», установчий саміт 
якої відбувся в Києві 23 серпня 
і на який прибули представни-
ки понад 40 держав. Затриман-
ня та арешт заступника голови 
Меджлісу кримськотатарсько-
го народу Нарімана Джеляла та 
ще чотирьох кримськотатар-
ських активістів, які сталися 3 і 
4 вересня в Криму, то «прямий 
акт помсти» російської влади 
за проведення установчого са-
міту «Кримської платформи», 
вважає Еміне Джапарова. Во-
на нагадала, що Наріман Дже-
лял був серед учасників самі-
ту «Кримської платформи». 
«Він залишився жити в Криму, 
бо хотів бути поруч зі своїм на-
родом. Тепер він в ув’язненні», 
— сказала дипломатка. Росій-
ська окупаційна влада Криму 
звинувачує Нарімана Джеля-
ла, Ельдара Одаманова, бра-
тів Азіза та Асана Ахметових і 
Шевкета Усеінова в організації 
підриву ділянки газогону біля 
селища Перевальне 23 серпня 
— нібито на замовлення укра-
їнських спецслужб. 

За словами Еміне Джапаро-
вої, заарештованим кримсько-
татарським активістам може 
загрожувати щонайменше 10—
15 років тюремного ув’язнення. 
«Ми хочемо поінформувати про 
це якомога більше наших парт-
нерів, включно з країнами, які 
приєдналися до «Кримської 
платформи», — сказала перша 
заступниця міністра. Вона на-
голосила, що публічність — це 
єдиний спосіб, щоб допомогти 

цим людям, бо слугує хоч яко-
юсь гарантією, що їх не вб’ють 
у тюрмі. 

«Це марафон,  
а не спринт»

У Євросоюзі вважають, що 
поширювати наративи про те, 
що відбувається в Криму, — 
надзвичайно важливо. «Оку-
пація Криму — це не проблема 
України, це міжнародна про-
блема, бо анексія Росією Крим-
ського півострова стала кри-
чущим порушенням міжна-
родного права», — заявив ви-
конавчий директор з питань 
Східної Європи та Централь-
ної Азії Європейської служ-
би зовнішньополітичної діяль-
ності Вільфреда Мартенса Мі-
хаель Зіберт. Так, під час самі-
ту «Кримської платформи» усі 
країни-учасниці зробили дуже 
чіткі заяви щодо того, що ніко-
ли не визнають окупацію Кри-
му, бо ці дії російської влади 
були грубим порушення міжна-
родного порядку. 

«Ми вважаємо, що «Кримська 
платформа» має використову-
ватися для координації, обмі-
ну інформацією та формування 
спільної позиції щодо того, що 
відбувається в Криму», — пере-
конаний Міхаель Зіберт. Він на-
голосив, що деокупація Криму 
— це довготермінові зусилля. 
«Ми маємо розуміти, що це рад-
ше марафон, а не спринт, і тут 
надзвичайно важливо мати ар-
сенал інструментів, за допомо-
гою яких ми могли б працювати 

над цим конфліктом. «Кримська 
платформа»  буде тим інстру-
ментом, яким готовий користу-
ватися ЄС», — наголосив пред-
ставник Єврокомісії. 

Що станеться  
в Криму після 
Путіна

Ситуація з правами люди-
ни в окупованому Криму по-
требує особливої уваги міжна-
родної спільноти, каже Міха-
ель Зіберт. Він висловив сум-
нів, що до тих представників 
російської окупаційної вла-
ди, які безпосередньо причетні 
до арештів, зникнень, тортур і 
несправедливого судочинства, 
буде застосовано новий рамко-
вий санкційний режим ЄС за 
порушення прав людини у сві-
ті. Цей режим було схвалено у 
грудні 2020 року. Він передба-
чає застосування санкцій як до 
державних, так і недержавних 
суб’єктів, осіб та організацій. 
«Поки що серед країн-членів 
існує розуміння, що цей меха-
нізм застосовуватимуть за ду-
же тяжкі порушення прав лю-
дини, наприклад, проти осіб, 
які відповідальні за цілеспря-
мовані масові вбивства тисяч 
людей», — пояснив Міхаель Зі-
берт. За його словами, нині си-
туація на Кримському півост-
рові «на щастя, не на тій ста-
дії». «Я кажу це не для того, щоб 
применшити порушення прав 
людини в Криму», — пояснив 
чиновник, додавши, що рішен-

ня про застосування санкцій-
ного механізму ухвалюється не 
в Брюсселі, а одностайним рі-
шенням 27 країн-членів. 

Деокупація Криму великою 
мірою залежить від поведінки 
Росії, і тут постає запитання: 
чи можна повернути Крим, по-
ки Путін перебуває в Кремлі? 
Відповідь на це запитання одна 
— ні, вважає політичний дирек-
тор Центру європейських дослі-
джень Вільфреда Мартенса Ро-
ланд Фройденштайн. «Мета ко-
мунікації з Путіним сьогодні мо-
же бути лише одна — намалю-
вати перед ним «червоні лінії» і 
пояснити, яка відповідальність 
настане, якщо він наважиться 
їх перетнути», — переконаний 
експерт. 

Найкращим доказом цього 
слугують західні антиросійські 
санкції, які свого часу зупинили 
Кремль у його планах створити 
так звану Новоросію. «Тож по-
ки Путін при владі, ми не поба-
чимо фундаментальних змін ні 
в Криму, ні на Донбасі. Ми має-
мо думати над тим, що трапить-
ся після Путіна, коли, можливо, 
Росія буде схильнішою до спів-
праці», — вважає Роланд Фрой-
денштайн. Захід не може змі-
нити режим у Росії чи вплину-
ти на нинішній російський уряд, 
але він зобов’язаний виробити 
новий підхід до Москви. «І він 
має починатися з підтримки де-
мократій і демократичних ру-
хів, які межують із Росією, та-
ких, скажімо, як в Україні і на-
віть у Білорусі», — переконаний 
аналітик. 

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва презентувала свою книжку «Золото Атланти», 
присвячену перемогам збірної України на ХХVI літніх Олімпійських іграх 1996 року
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Світовий банк допомагає 
Україні будувати краще 
майбутнє
Віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та 

Центральної Азії Анна Б’єрде відвідала Україну з першим 
офіційним візитом. Вона громадянка Швеції та обіймає цю по-
саду з 1 травня 2020 року, де  керує стратегічною, аналітич-
ною та операційною роботою банку і обміном знань у регіоні.

Під час візиту Анна Б’єрде зустрілася з Прем’єр-міністром Денисом 
Шмигалем та членами уряду. Сторони обговорили продовження кон-
структивної двосторонньої співпраці, повідомляє департамент кому-
нікацій Секретаріату Кабміну. «Вдячний за велику кількість проєктів, 
які ми вже успішно спільно реалізуємо в Україні. Наша держава по-
требує довгострокових програм співпраці та інвестицій. На сьогодні 
пом’якшення впливу коронавірусу на економіку залишається найваж-
ливішим завданням уряду», — підкреслив Денис Шмигаль.

У присутності Прем’єр-міністра України та віцепрезидента Світо-
вого банку у справах регіону Європи та Центральної Азії було укла-
дено дві важливі угоди.

Перша — це Договір гарантії (Україна — Підвищення стійкості 
енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встанов-
лення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укр-
гідроенерго») між Україною та Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку, що діє від імені Фонду чистих технологій. 

Друга — Угода про позику (Проєкт «Удосконалення вищої осві-
ти в Україні заради результатів») між Україною та Міжнародним бан-
ком реконструкції та розвитку.

«Радий, що сьогодні в нас є нагода підписати такі угоди. Це кри-
тично важливі проєкти. Вдячний нашим міністерствам, які спільно зі 
Світовим банком провели роботу й підготовку цих проєктів, і керів-
никам підприємств, які провели роботу, щоб підписання цих доку-
ментів стало можливим», — наголосив Прем’єр-міністр.

У Світовому банку підтвердили, що організація є надійним парт-
нером України та готова до довгострокової співпраці.

Того самого дня віцепрезидент Світового банку також зауважила 
в одному з інтерв’ю, що отримання Україною другого траншу «Пози-
ки на політику розвитку у сфері економічного відновлення» на суму  
350 мільйонів доларів залежить від підтримання адекватної макрое-
кономічної бази. «Ми у Світовому банку пишаємося тим, що підтри-
мали Україну в її зусиллях побудувати краще майбутнє, і далі підтри-
муватимемо ці зусилля», — зауважила вона.

НОК: 30 років, але все лише починається
ІСТОРІЯ ЗВИТЯГИ. Націо-

нальний олімпійський комітет 
відсвяткував тридцяту річни-
цю свого створення. На вро-
чистості в Національному па-
лаці мистецтв «Україна» зі-
бралися легенди українсько-
го спорту, які творили історію 
олімпійського руху впродовж 
трьох десятиріч незалежності. 

«Сьогодні святкує вся Укра-
їна, бо в ній важко знайти ку-
точок, який би не виховав 
чемпіона, призера чи учасни-
ка Олімпійських ігор», — ска-
зав Президент Володимир 
Зеленський зі сцени палацу.

Для виховання майбутніх 
українських чемпіонів необ-
хідно створити належні умо-
ви. «Тому ми почали віднов-
лення та побудову спортивної 
інфраструктури. Найперше 
— дитячої. Це дуже важливо, 
бо спорт мають любити зма-
лечку», — цитує пресслужба 
Офісу Президента слова Во-
лодимира Зеленського. Пе-
редбачено, зокрема, рекон-
струкцію та спорудження 18 
спортивних інтернатів для ді-
тей, а також спортінтернатів 
для дітей-сиріт, 100 дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, 
шкільних стадіонів і басейнів.

Програма «Здорова Укра-
їна» передбачає побудо-
ву двох тисяч активних пар-
ків по Україні, 10 тисяч спор-
тивних майданчиків, 19 льо-
дових арен по всій державі, 
100 стадіонів, 25 спортивних 

магнітів, спорудження бага-
тофункціональних комплек-
сів у кожній області, здатних 
приймати змагання світово-
го рівня.

З нагоди свята Україну від-
відав президент МОК Томас 
Бах, який взяв участь у від-
критті столичного урбан-пар-
ку. І подібні спортивні май-
данчики буде зведено в інших 
містах України.

Президентське подружжя 
разом із Томасом Бахом взя-
ло участь у презентації книж-

ки олімпійської чемпіонки Лі-
лії Подкопаєвої «Золото Ат-
ланти». Видання присвячено 
перемогам збірної України на 
ХХVI літніх Олімпійських іграх 
1996 року. Лілія Подкопаєва 
вручила примірники книжки 
Володимиру Зеленському та 
Томасу Баху. Останній отри-
мав також із рук глави держа-
ви орден князя Ярослава Му-
дрого IV ступеня.

Під час особистої зустрічі 
Володимир Зеленський поін-
формував президента МОК 

про намір України стати гос-
подарем зимових Олімпій-
ських ігор і майбутній діалог 
з Міжнародним олімпійським 
комітетом, аби якнайшвид-
ше направити делегацію до 
штаб-квартири МОК у Лозан-
ні.

Томас Бах підтримав цю 
ініціативу, враховуючи чудо-
ві спортивні традиції України, 
а також побачивши надзви-
чайно вражаючу презентацію 
сучасної спортивної інфра-
структури країни.



14 вересня 2021 року, вівторок, № 176 www.ukurier.gov.ua 3

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Що може громада? Не шкодити природі,  
а наповнювати бюджет
ДОСВІД. Як заробляти на переробці сміття, що накопичується вздовж берегів карпатських 
річок, можуть навчити в Нижніх Воротах 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

На 19 вересня припадають 
Всесвітній день прибиран-

ня та Міжнародний день чис-
тих берегів. В Україні підтрим-
ка громадськістю цих ініціатив 
та акції ентузіастів і волонтерів 
у боротьбі за чистоту довкілля 
вкотре нагадують про невтіш-
ну екологічну ситуацію, особли-
во в карпатських гірських ра-
йонах. Тут складно налагоди-
ти регулярне вивезення і утилі-
зацію сміття, яке накопичуєть-
ся вздовж річок. І це лише один 
приклад, коли доводиться згаду-
вати про забруднення відходами 
людської життєдіяльності річки 
Тиса на Закарпатті, звідки вони 
потрапляють в Угорщину.

Утім, у Ніжньоворітській те-
риторіальній громаді на Мука-
чівщині змогли успішно подола-
ти сміттєву кризу. Як це відбу-
лося, розповідає кореспондент 
«Урядового кур’єра».

Тюковане дорожче 
Нижньоворітська територі-

альна громада розташована да-
леко від центру і в гірських умо-
вах. Утім, саме там досягли успі-
ху й набули цінного досвіду в по-
водженні з відходами. Усе спри-
яє збереженню довкілля, але в 
цій громаді змогли щороку за-
робляти до 100 тисяч гривень із 
продажу вторсировини. Виру-
чені кошти спрямовують на бла-
гоустрій села, зокрема зведення 
спортмайданчиків. 

Перш за все вдалося налаго-
дити роздільний збір побутових 
відходів. Голова територіальної 
громади Іван Грига розповідає, 
що перші кроки зробили ще 2013 
року в селах Верхні Ворота та 
Абранка. Там у спів праці з гро-
мадською організацією «Екос-
фера», залучивши грантові ко-
шти, встановили спеціальні кон-
тейнери для збирання та сорту-
вання сміття. А в другому із цих 
сіл з допомогою тієї самої орга-
нізації закупили гідравлічний 
прес, призначений для змен-
шення об’єму пластику. Адже 
для реалізації зручніше саме 
тюковане сміття, яке отриму-
ють на професійному обладнан-
ні. Його продають підприємцям 
дорожче. 

«Однак, — продовжує Іван 
Грига, — це була лише частина 

розв’язання проблеми. Налаго-
дження роздільного сортування 
сміття неможливе без усвідом-
лення жителями сіл небезпеки 
спалення та викидання в річку 
побутових відходів. Часто спа-
люють петупаковку і пляшки на 
городах і не усвідомлюють, що у 
такий спосіб вивільняються в ат-
мосферу небезпечні канцероген-
ні хімічні сполуки — діоксини 
та фурани, які осідають й аку-
мулюються в ґрунті. Фахівці з 
«Екосфери» провели для вчите-
лів Верхньоворітської та Абран-
ської шкіл семінар-тренінг «Аз-
бука поводження з твердими по-
бутовими відходами». 

І справа зрушила з мертвої 
точки. Впровадження розділь-
ного збору твердих побутових 
відходів дало змогу накопичу-
вати чисту тару для переробки, 
звільнило село від сміття й ство-
рило умови для отримання дохо-
дів до місцевого бюджету.

Пізніше Верхньоворітська 
сільська рада придбала прес за 
власні кошти. Нині в громаді на-
лагоджено глибоке сортуван-
ня сміття: пластик, скло і метал 
збирають контейнерами і за ко-
льорами сортують на складах. 

80 відсотків —  
на  переробку

Систему налагоджено так, що 
вторсировина займає 80 відсо-
тків від усього сміття, яке нако-

пичується в громаді. Решту за-
бирають у людей окремо та ви-
возять на полігон. Це правиль-
но, адже аналіз сміття, яке на-
копичується в гірських се-
лах, свідчить, що це переваж-
но  пластикова упаковка, скло, 
а також поліетиленова плів-
ка й картон. Отже, майже 80—
85% твердих побутових відхо-
дів можна  перероб ляти та ути-
лізувати.

На виручені кошти, а це близь-
ко 100 тисяч гривень за рік, по-
ліпшують благоустрій села. Уже 
встановили дитячий майдан-
чик, вуличні вказівники, сміт-
тєві урни тощо. Очільник Ниж-
ньоворітської громади Іван Гри-
га планує переобладнати склад-
ські приміщення в Нижніх Во-
ротах, встановити обидва пре-
си та облаштувати там основний 
пункт зберігання, сортування та 
пресування відходів. За попере-
дніми прогнозами, у майбутньо-
му громада зможе заробляти на 
продажу вторсировини втричі 
більше —  до 300 тисяч гривень 
щороку.

Ще більше уваги  
до переробки

«Системою роздільного зби-
рання сміття нині можуть по-
хвалитися не лише в Нижньо-
ворітській територіальній гро-
маді. Така система діє у Сине-
вирській, Колочавській, Вели-

кобичківській територіальних 
громадах та інших. Однак лише 
в Нижніх Воротах спромоглися 
заробляти на продажі вторси-
ровини і залучати виручені ко-
шти у свій бюджет для подаль-
шого розвитку. Контейнери для 
роздільного збирання відходів 
встановлено в усіх селах грома-
ди, а логістикою в ланцюжку по-
водження з відходами опікуєть-
ся сільська рада, — зазначила 
екологиня громадської організа-
ції «Екосфера» Оксана Станке-
вич-Волосянчук. — У цій грома-
ді за останні вісім років підросло 
покоління, яке іншого поводжен-
ня зі сміттям, аніж сортування, 

не знає. Саме тому можуть пере-
ймати її досвід усі інші громади 
на Закарпатті».

Сьогодні в Україні скляні та 
пластикові відходи — важли-
ва сировина для виробництва. 
Наприклад, тонна пляшок ПЕТ 
коштує від 1,5 до 2 тисяч гри-
вень, а скло — 0,4—0,5 тисячі. 
Впровадження роздільного збо-
ру цих видів твердих побуто-
вих відходів дало б змогу зби-
рати чисту тару для перероб-
ки (ціна на неї значно вища, ніж 
на брудну, зі стихійних сміттє-
звалищ). У такий спосіб можна 
звільнити  всі населені пункти 
від сміття й створити стабільну 
статтю доходу до бюджетів міс-
цевих громад.

До Словаччини  
не попливе

Роздільне збирання та пере-
робка твердих побутових від-
ходів у Нижньоворітській те-
риторіальній громаді привчає 
усвідомлено поводитися з ни-
ми. Адже система працює за-
вдяки активній участі населен-
ня, а кошти, залучені від прода-
жу переробленої вторсирови-
ни, працюють на розвиток гро-
мади. Люди звикають до дум-
ки, шо побутове сміття може бу-
ти цінним ресурсом для розви-
тку і благополуччя їхньої місце-
вої спільноти.

Усе це сприяє очищенню річки 
Латориця та її притоки Абранки. 
Місцеві стверджують, що сміття 
звідси не попливе до Словаччи-
ни, тож не   зіпсуються і міждер-
жавні відносини. 

Очільник громади Іван Грига разом з екологинею Оксаною Станкевич-Волосянчук (праворуч)  
та виконавчою директоркою ГО «Екосфера» Катериною Станкевич-Коваль оглядають пункт зберігання 
відходів у Нижніх Воротах
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Субвенції від уряду будуть!
КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА. 
Із 1 вересня 2021 року Мініс-
терство розвитку громад та 
територій розпочинає прийом 
заявок від органів місцево-
го самоврядування для отри-
мання субвенції на розвиток 
комунальної інфраструктури, 
зокрема на придбання кому-
нальної техніки, повідомляє 
пресслужба Мінрегіону.

Клопотання для отримання 
субвенції та матеріали пода-
ють до Мінрегіону через Єди-
ний державний вебпортал 
електронних послуг або інте-
гровану з ним інформаційну 
систему в електронній фор-
мі за наявності технічної мож-

ливості. Ідентифікація особи 
здійснюється з використан-
ням кваліфікованого електро-
нного підпису. У разі відсут-
ності технологічного забезпе-
чення клопотання та матері-
али подають до Мінрегіону в 
паперовому вигляді (зокрема 
через систему електронного 
документообігу).

До клопотання додають-
ся гарантійний лист щодо за-
безпечення співфінансуван-
ня з місцевого бюджету, за-
тверджена програма розви-
тку житлово-комунального 
господарства, перелік облад-
нання та транспортних засо-
бів із зазначенням загальної 

вартості, комерційна пропо-
зиція уповноваженого бан-
ку щодо можливості фінансу-
вання комунального підпри-
ємства, рішення органу міс-
цевого самоврядування та 
оголошення про проведення 
відкритих торгів. Заявки при-
ймають протягом 30 робочих 
днів.

Порядок та умови надання 
субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на 
розвиток комунальної інфра-
структури, зокрема на при-
дбання комунальної техні-
ки, затверджено постановою 
уряду від 11 серпня 2021 р. 
№883.

Безбар’єрніcть і здорове харчування 
обов’язкові у школі
ДЛЯ КРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. 
Кабінет Міністрів України за-
твердив розподіл субвенції 
місцевим бюджетам на реа-
лізацію програми «Спромож-
на школа для кращих резуль-
татів». На її реалізацію в бю-
джеті на 2021 рік закладено 1 
мільярд гривень.

Як зауважив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль, ко-
шти в межах програми вико-
ристають на проєкти, спря-
мовані на підтримку осві-
ти в регіонах. «Це ініціа-
тиви, пов’язані з форму-

ванням у закладах освіти 
безбар’єрного простору та 
організації й забезпечення 
здорового харчування. Зви-
чайно ж, передбачено капі-
тальні ремонти шкіл, а також 
оновлення матеріально-тех-
нічної бази їдалень освітніх 
закладів. Наразі у спів праці 
з облдержадміністраціями та 
народними депутатами по-
годжено більше 500 проєк-
тів, що покликані покращити 
умови для належного освіт-
нього процесу», — зазначив 
Глава уряду.

Крім того, Кабінет Міні-
стрів України затвердив 
розподіл 150 мільйонів гри-
вень субвенції місцевим бю-
джетам на створення на-
вчально-практичних цен-
трів сучасної професійно-
технічної освіти. «Це важ-
ливий крок, аби зробити їх 
більш сучасними та конку-
рентними, а також створити 
належні умови, аби здобу-
вачі освіти отримували про-
фесійні навички прямо під 
час навчання», — наголосив 
Прем’єр-міністр.

Відділ регіональних проєктів і кормережі, «Урядовий кур’єр»

Cпеціальні контейнери для збирання та сортування сміття
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення О. Богомолова  

директором Національного інституту 
стратегічних досліджень

Призначити БОГОМОЛОВА Олександра Вікторовича директором Національного 
інституту стратегічних досліджень.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
10 вересня 2021 року
№ 461/2021

Про Раду з молодіжних питань
З метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної учас-

ті у суспільному житті і прийнятті рішень щодо молодіжної політики, відповідно до 
пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити Раду з молодіжних питань як консультативно-дорадчий орган при 
Президентові України.

2. Керівникові Офісу Президента України подати у місячний строк: 
пропозиції щодо персонального складу Ради з молодіжних питань; 
проект Положення про Раду з молодіжних питань.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
10 вересня 2021 року
№ 462/2021

Про присудження Державної премії України  
імені Олександра Довженка 2021 року

На підставі подання Комітету з Державної премії України імені Олександра До-
вженка ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кі-
норежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні — за видатний внесок у розви-
ток українського кіномистецтва.

2. Установити на 2021 рік розмір Державної премії України імені Олександра До-
вженка двісті тисяч гривень.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
10 вересня 2021 року
№ 463/2021

Про заходи щодо сприяння розвитку 
кінематографії в Україні

З метою сприяння розвитку кінематографії як економічно самодостатньої і конкурен-
тоспроможної індустрії, формування сучасної інфраструктури для виробництва, демон-
стрування та розповсюдження кінопродукції, створення для іноземних суб’єктів кінемато-
графії сприятливих умов для виробництва фільмів на території України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України вжити в установленому порядку заходів щодо:
1) прискорення розробки проекту закону України про Загальнодержавну програ-

му розвитку національної кіноіндустрії та внесення його в установленому порядку на 
розгляд Верховної Ради України;

2) активізації надання державної підтримки кінематографії у формах, визначених 
Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»;

3) реального запуску механізму рібейту, для чого вжити заходів стосовно врегу-
лювання питання звільнення від оподаткування податком на додану вартість опера-
цій із постачання вітчизняними суб’єктами господарювання робіт та послуг інозем-
ним суб’єктам кінематографії при виробництві (створенні) ними фільмів на терито-
рії України з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про державну під-
тримку кінематографії в Україні» для надання державної підтримки кінематографії у 
формі державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійсне-
них іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, з уточ-
ненням особливостей надання такої підтримки;

4) забезпечення консолідації в єдиному центральному органі виконавчої влади, ді-
яльність якого спрямовується Кабінетом Міністрів України, функцій із формування 
та реалізації державної політики у сфері кінематографії;

5) забезпечення ефективного управління цілісними майновими комплексами дер-
жавних підприємств, які провадять діяльність у сфері кінематографії;

6) активізації міжнародного, зовнішньоекономічного співробітництва у двосто-
ронньому і багатосторонньому форматах у контексті закріплення на світовому кіно-
ринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії.

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

м. Київ
10 вересня 2021 року
№ 464/2021

Про деякі заходи щодо соціального захисту 
ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України
З метою забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни, сімей загиблих, які за-

хищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі примі-
щення для:

сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, за-
хищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, для осіб з інва-
лідністю I—II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворю-
вання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпе-
ченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, та які потребують поліпшення житлових умов;

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та терито-
ріальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній опера-
ції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерорис-
тичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у До-
нецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосеред-
ньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалід-
ністю внаслідок війни III групи або учасниками бойових дій, та які потребують поліп-
шення житлових умов;

сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безві-
сти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних 
з перебуванням у цих державах під час воєнних дій та конфліктів, для осіб з інвалід-
ністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з 
перебуванням у цих державах, та які потребують поліпшення житлових умов;

сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, сімей осіб, яким 
посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, ге-
роїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовід-
дане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, для осіб з 
інвалідністю I—II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, 
та які потребують поліпшення житлових умов;

2) забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов;

3) затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права 
на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Укра-
їни, на період до 2025 року.

2. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраці-
ям вжити дієвих заходів щодо недопущення зловживань та неефективного викорис-
тання бюджетних коштів на отримання житла ветеранами війни, сім’ями загиблих, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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

м. Київ
11 вересня 2021 року
№ 466/2021

Майбутнє за воднем:  
чи застовпимо нішу?

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Значна роль  
у сучасному  
світі

Одна з важливих пере-
ваг водню: його викорис-
тання в різних галузях 
господарства приводить 
до чималого скорочення 
шкідливих викидів. Тобто 
водень — екологічно чис-
та сировина чи товар і його 
роль у ХХІ сторіччі набу-
ває важливого значення.

Нині є кілька напря-
мів його використання в 
різних сферах економі-
ки. Так, вважають у МЕА, 
значних його обсягів уже 
потребують нафтопере-
робна, аміачна та мета-
лургійна промисловості. 

Не менш важливим на-
прямом використання є 
сфера виробництва елек-
тричної енергії, де во-
день — джерело зберіган-
ня відновлюваної енергії. 
Водень у суміші з аміаком 
можна використовувати в 
газових турбінах для під-
вищення гнучкості їхніх 
систем, а також у тран-
спортних засобах, які пра-
цюють на водневих палив-
них елементах.

І нарешті, найголовні-
ше. Для українських реа-
лій водень можна змішу-
вати з природним газом 
для опалення осель. Для 
України, яка намагається 
знайти способи зменшен-
ня собівартості та вартос-
ті енергії для опалення ба-
гатоквартирних будинків,  
це важливий напрям ви-
користання водню. 

Потенціал 
зашкалює

Україна має потенціал 
для середньорічного ви-
робництва «зеленого» вод-
ню на рівні 5,5 млрд кубо-
метрів. Перший заступник 
голови Державного агент-
ства з енергоефективнос-
ті та енергозбереження 
Костянтин Гура повідо-
мляє, що результати до-
сліджень, які проводи-
ли експерти Європейської 
енергетичної комісії ООН 
за підтримки Міненерго 

та його відомства, засвід-
чили доцільність запрова-
дження водневої економі-
ки та широкі можливості 
для цього.

Водночас пан Гура за-
значає, що Україні треба 
негайно розробити й ухва-
лити нове законодавство 
та стандарти виробництва 
водневої сировини, а та-
кож її транспортування та 
зберігання.

Нагадаємо, що виробни-
цтво та постачання водню 
в Європу один з головних 
пріоритетів для України. 
Для цього розглядають пе-
реобладнання трубопро-
воду «Дружба», яким нині 
Росія транспортує газ. Мі-
ністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба у 
своїх виступах неоднора-
зово наголошував на ве-
ликому потенціалі вироб-

ництва «зеленого» водню 
в нашій країн. Це, на йо-
го думку, працюватиме в 
унісон з курсом Європей-
ської зеленої угоди, яка 
відкриває нові можливос-
ті у сфері відновлюваної 
енергетики.

Наявні та 
можливі 
проєкти

Чи успішні нині в Укра-
їні проєкти щодо викорис-
тання водню?

Так, за участі Регіональ-
ної газової компанії (РГК) 
розпочалася підготов-
ка до тестування газовод-
невої суміші для опален-
ня двох населених пунк-
тів, що триватиме про-
тягом двох років. Жите-
лі двох сіл на 50—100  бу-
динків користуватимуть-
ся сумішшю природного 
газу з 10% водню. Згодом 

його кількість буде дове-
дено до 20%.

«Випробування три-
ватимуть щонайменше 
до 2025 року, а з 2023 ро-
ку планують доставку га-
зоводневої суміші цим 
двом населеним пунктам 
в Україні. Такий розпо-
діл здійснюватимуть на 
закритих мережах. Ре-
зультати випробувань 
свідчать, що наявні газо-
ві мережі та обладнан-
ня потребують серйоз-
ної модернізації для робо-
ти з водневою сумішшю», 
— зазначає «Урядовому 
кур’єру» Ігор Гоцик, за-
ступник керівника водне-
вих проєктів РГК.

Як повідомляють в РГК, 
результати випробувань 
газового обладнання спо-
живачів свідчать, що во-
но потребуватиме заміни 

або часткової модерніза-
ції. Утім, з 10-відсоткови-
ми сумішами може працю-
вати і наявне у клієнтів об-
ладнання. 

Новіше обладнання не 
потребуватиме переосна-
щення, адже його вироб-
ники зазначають про го-
товність роботи з 20% су-
мішшю водню та природ-
ного газу.

Інших проєктів щодо ви-
користання водню в Укра-
їні поки що немає. Про-
те розробки та досліджен-
ня є.

Зокрема, вчені та роз-
робники розглядають по-
будову на Одещині елек-
тролізного заводу. Він 
зможе виробляти віднов-
люваний водень на екс-
порт.

Є в Україні і вітровий 
проєкт з виробництва «зе-
леного» водню в Рівнен-
ській області. Це буде ві-
тропарк «Володимирець». 

За задумом його роз-
робників (а проєкт нада-
ла компанія MCL), такий 
парк розв’язуватиме про-
блеми, пов’язані з балан-
суванням, диспетчерськи-
ми обмеженнями та реалі-
зацією переходу вітроге-
нерації від «зеленого» та-
рифу до ринкових умов.

Електричну енергію у 
вітропарку виробляти-
муть вітрогенератори. Во-
ду в промислових елек-
тролізерах розподіляти-
муть на кисень та водень, 
а потім останній зріджу-
ватимуть і транспортува-
тимуть споживачам.

Для закордонних і ві-
тчизняних інвесторів є чу-
дове місце для капітало-
вкладень. Так, у Херсон-
ській області розміщуєть-
ся сонячний парк площею 
понад 220 га, який плану-
ють значно розширити. А 
регіон, як відомо, вирізня-
ється тим, що йому при-
таманна велика соняч-
на активність. Тож сонця 
для подальшої його служ-
би для виробництва елек-
трики та водню буде до-
статньо. На першому ета-
пі проєкту, який пропону-
ють розробники, виробля-
тиметься електроенергія 
на сонячних електростан-
ціях потужністю від 100 
МВт. Потім спеціальний 
електролізер переробля-
тиме її частину на «зеле-
ний» водень. 

Одна з головних про-
блем розвитку ринку вод-
ню, на думку експертів, 
— ненапрацьована норма-
тивно-правова база. Так, 
Інститут відновлюваної 
енергетики та Українська 
воднева рада заявляють 
про інтеграцію всіх рішень 
щодо цих питань та виро-
блення відповідних проєк-
тів законів.

Фахівці кажуть, що 
на цьому етапі слід зро-
бити чимало: адаптува-
ти під вітчизняне законо-
давство близько 70 різних 
стандартів щодо розвитку 
ринку водню з європей-
ськими.

Аналітики, як завжди, 
наголошують на важли-
вості державної підтрим-
ки розвитку перспектив-
ного напряму науки та 
промислової діяльності.

Одна з головних проблем розвитку ринку 
водню — ненапрацьована нормативно-
правова база. Інститут відновлюваної 
енергетики та Українська воднева 
рада заявляють про інтеграцію всіх 
рішень щодо цих питань та вироблення 
відповідних проєктів законів.
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«Не треба їхати у Польщу на заробітки, 
якщо у нас можна отримати  

такі самі гроші»

Останніми роками на Полтав-
щині за підтримки держави 

та обласної влади активно розви-
вають садівництво і ягідництво, 
вирощують нові сорти фрук-
тів і ягід, які затребувані на рин-
ку і дають значний дохід. Область 
усе більше експортує смачної ві-
тамінної продукції. Про поточ-
ний стан галузі та її перспективи 
«Урядовому кур’єру» розповідає 
голова правління асоціації роз-
витку інтенсивного садівництва 
Полтавщини Віталій Цінченко.

Потрібні сезонні 
робітники
УК Віталію Петровичу, чи виро-
щують у господарствах вашої 
асоціації лохину?
— Поки що, ні. Але вивчаємо та-
ку можливість. Сьогодні вран-
ці я повернувся з відрядження 
на Західну Україну та до Жито-
мирської області, де ознайомив-
ся з особливостями вирощування 
цієї культури. У нас інші ґрунти, 
треба вкласти чималі кошти, щоб 
створити для неї комфортне се-
редовище. Проте це перспектив-
на культура, кілограм лохини ко-
штує 200—400 гривень, а малини, 
суниці — до 100. Хоча врожай-
ність її така сама — 5—10 тонн з 
гектара. Але мало виростити, її 
ще треба зібрати, а у нас не виста-
чає сезонних робітників. Так, зби-
рати ягоди, наприклад, малину, 
важко. Але у нас працюють не ці-

лий день, а з 8.30 до 15.30 — 16.00. 
Все. За цей час людина назбирає 
50 кілограмів ягід і за них отримає 
900 гривень. За місяць — тисячу 
доларів. Не треба в Польщу на за-
робітки їхати, де за такі самі гроші 
треба працювати по 12 годин. 

УК Скільки у господарствах асо-
ціації посаджено малини, і як во-
на вродила у цьому році?
— Цієї культури у нас кілька де-
сятків гектарів, і вродила вона 
гарно. Думаю, зберемо понад 100 
тонн ягід. Найбільші площі під ма-
линою у фермерських господар-
ствах «Сади Полтавщини», «Са-
ди Гадяччини» та Опішненському 
товаристві «Золоті гори». Зараз 
іде збір ремонтантної малини ан-
глійської селекції, якої розрахо-
вуємо зібрати ще не менш як 50 
тонн. Вона у нас добре прижилася, 
і ми вже потроху реалізуємо свої 
саджанці іншим господарствам. 
Люди побачили, що ціна на орга-
нічну малину зростає, тому товар 
має попит. Свого часу вгадали з 
цією культурою. Ми її заморожу-
ємо і відправляємо закордонному 
споживачеві, залежно від якості, 
по 5 євро за кілограм і дорожче. 

Також ми у цьому році впер-
ше посадили гектар полуниці ан-
глійської селекції, і дуже задово-
лені результатом. Уже в перший 
рік вона дала по 5 тонн ягід з гек-
тара. Тому плануємо розширити 
площу під полуницею у «Садах 
Полтавщини». Зробимо це госпо-
дарство зразково-показовим, щоб 

люди приїжджали туди і пере-
ймали досвід.

Чому дешеві сливи

УК Чи сприятливий рік для кіс-
точкових?
— Так. Цього літа щедро вроди-
ли черешні, проте дощі на його 
початку негативно вплинули на 
якість ягід, вони тріскалися, гни-
ли. І таке було не тільки на Пол-
тавщині. Підприємці, з якими 
співпрацюємо, розповідали, що 
непогода пошкодила черешні у 
Запорізькій і Херсонській облас-
тях, тому частина урожаю вза-
галі залишилася на дереві. Ніхто 
не хотів такі ягоди рвати. Усе од-
но їх би не купили. Через те кіло-
грам черешні у нас коштував до 
150 гривень. 

Розраховуємо зібрати хоро-
ший урожай слив. Зокрема сор-
тів «угорка», «стенлей», «прези-
дент». Десь по 10 тонн ягід з гек-
тара. Слив на Полтавщині близь-
ко 100 гектарів. Найбільше їх по-
саджено в Опішному та Диканьці. 
Це не мало, тільки вони дешево у 
нас коштують. Можливо тому, що 
ростуть у кожному дворі. Позато-
рік ціна на цю ягоду починалася з 
9 гривень за кілограм, а під кінець 
сезону опустилася до 3. Навіть не-
рентабельно було її збирати. Така 
сама ситуація у цьому році буде 
з яблуками. Яблуневих садків на 
Полтавщині близько 500 гектарів, 
250 із них — це молоді насаджен-
ня, на зрошенні. 

Урожай яблук дуже хороший, 
думаю, по 20—30 тонн з гектара 
буде. Тільки  вони заражені пар-
шею, іншими хворобами. 

Сьогодні кілограм сортових 
яблук на полі у фермера коштує 
7—8 гривень, у магазині 15—20. А 
не сортові яблука, з такими сами-
ми смаковими якостями, вироб-
ники соків скуповують оптом по 2 
гривні. Тобто майже даром.

УК Добре було б налагодити в об-
ласті переробку фруктів і ягід.

— Ми уже зробили у цьому на-
прямі перші кроки. Господарство 
«Полтавська ягода» закупило 
на мільйон гривень обладнання, 
змонтувало його під Полтавою, 
і займається сублімацією фрук-
тово-ягідної продукції, тобто ви-
сушує її заморожуванням. Це 
досить перспективний і прибут-
ковий бізнес. 

Решетилівський професійний 
аграрний ліцей імені І.Г. Боровен-
ського, над яким ми шефствуємо, 
скоро змонтує на своїй терито-
рії імпортні сокову лінію прямого 
віджиму і джемову. Необхідні для 
цього кошти їм нададуть наші ні-
мецькі партнери. Уже є відповід-
на домовленість. Зараз ми спіль-
но підбираємо для навчального 
закладу обладнання. З наступно-
го року, як воно туди надійде, по-
чнемо готувати у ліцеї технологів 
із переробки садівничої продук-
ції. Таких спеціалістів нам дуже 
не вистачає. Крім того, ліцей готує 
для нас садоводів. До 2021 року 
цю професію там здобували 15 лі-
цеїстів, і в цьому році набрали до-
даткову групу з 20 осіб. Це теж по-
казник розвитку. 

УК Ви й нові технології у садівни-
цтві та ягідництві впроваджуєте?
— Так. Англійські сорти полуниці 
посадили на так званих грядках. 
Нагортається земля, вкриваєть-
ся плівкою з уже проперфорова-
ними дірками, у які ставлять ку-
щики полуниці. Міжряддя грядок 
замульчовують соломою. Все. І 
грядка має акуратний вигляд, не-
має бур’яну, і полуниця чиста, на-
че перемита. Крім того, плівка 
зберігає вологу. Це новітня техно-
логія. 

УК Чи діє у поточному році дер-
жавна програма підтримки садів-
ництва і ягідництва?
— Так. Сублімація, про яку я го-
ворив, робиться у межах держав-
ної програми. Цьому підприємцю 
повернуть 50 відсотків, без враху-
вання ПДВ, вартості обладнання. 
Тобто вже до кінця року він отри-
має 500 тисяч гривень компенса-
ції. Для цього йому треба до кін-
ця вересня подати у департамент 
агропромислового розвитку Пол-
тавської ОДА необхідні докумен-
ти. Наша асоціація допоможе йо-
му їх оформити.

Садоводам і тим, хто займаєть-
ся ягідництвом, повинні компен-
сувати 80 відсотків вартості са-
джанців і 50 відсотків вартості ро-
біт, проведених з облаштування 
крапельного зрошення і шпалер. 
Це значно менше, ніж було у 2005, 
2007, 2010 роках. Тоді обсяги дер-
жавної підтримки були набагато 
більші, але, враховуючи кризовий 
стан економіки, ми раді й цьому.

Отримуємо фінансову допомогу 
і в межах обласної програми під-
тримки агропромислового комп-
лексу. З обласного бюджету нам 
виплачують 30 тисяч гривень за 
гектар посаджених ягід і 20 ти-
сяч гривень — за облаштоване на 
гектарі зрошення. За гектар по-
саджених кісточкових, фрукто-
вих садків з обласної скарбни-
ці компенсують 40 тисяч гривень, 
за зрошення цих садків — 20 ти-
сяч. А ось отримати кредити у 
банках на розвиток господарства 
представникам нашої галузі ду-
же складно.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Голова правління асоціації 
розвитку інтенсивного 

садівництва Полтавщини 
Віталій ЦІНЧЕНКО

ДОСЬЄ «УК»
Віталій ЦІНЧЕНКО. Народився 30 липня 1958 року в місті Лохвиця 

Полтавської області. Закінчив Полтавський будівельний інститут. Пра-
цював у нафтогазодобувній промисловості, займався підприємниць-
кою діяльністю. З 2007 року — у садівництві. Голова правління асоціа-
ції розвитку інтенсивного садівництва Полтавщини, яка об’єднує 30 гос-
подарств.

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відставку голови Берегівської  
районної державної адміністрації 

Закарпатської області
Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти від-

ставку голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської об-
ласті ВАНТЮХА Ігоря Віталійовича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
10 вересня 2021 року
№ 542/2021-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 вересня 2021 р. № 940 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 Порядку 
використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виконання 
 заходів із соціального захисту дітей,  

сімей, жінок та інших найбільш вразливих 
категорій населення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у дер-

жавному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жі-
нок та інших найбільш вразливих категорій населення, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 «Деякі питання ви-

ДОКУМЕНТИ

користання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціально-
го захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населен-
ня» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1044), доповнивши його під-
пунктом 8 такого змісту:

«8) виконання заходів і завдань, передбачених Державною соціальною про-
грамою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за озна-
кою статі на період до 2025 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 лютого 2021 р. № 145 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, 
ст. 804), відповідальним за виконання яких визначено Мінсоцполітики, а саме 
на підготовку та оприлюднення щорічного звіту (доповіді) про стан реалізації 
державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/
або насильству за ознакою статі з аналізом ситуації в розрізі областей, мм. Ки-
єва та Севастополя.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 вересня 2021 р. № 941 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про всеукраїнський конкурс  

«Учитель року»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 
(ЗП України, 1995 р., № 12, ст. 278, Офіційний вісник України, 2018 р., № 42,  
ст. 1500), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2021 р. № 941

ЗМІНИ,  
що вносяться до Положення про всеукраїнський  

конкурс «Учитель року»
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Організаційно-методичне забезпечення проведення першого туру конкурсу 

здійснюють заклади післядипломної педагогічної освіти.».
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. МОН щороку визначає строки проведення конкурсу та реєстрації педаго-

гічних працівників для участі в конкурсі, номінації (не більше ніж п’ять), з яких 
проводиться конкурс; затверджує склад центрального організаційного коміте-
ту конкурсу, склад журі кожної номінації другого туру конкурсу, перелік закла-
дів та установ, на базі яких проводиться другий тур конкурсу, результати кон-
курсу.».

3. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5. Конкурс проводиться щороку у два тури:
перший — в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі;
другий — на загальнодержавному рівні.
Під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, 

карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин, що 
об’єктивно унеможливлюють проведення конкурсу або окремих його турів, 
конкурс або окремі його тури можуть проводитися в дистанційній формі. Рі-
шення про це приймається відповідними організаційними комітетами.

6. Перший тур конкурсу може проводитися в один або декілька етапів.
Другий тур конкурсу проводиться у два етапи — відбірковий та фінальний.».
4. Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Для проведення першого туру конкурсу утворюються організаційні ко-

мітети, журі кожної номінації, склад яких затверджується органом виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим з питань освіти, відповідними структурни-
ми підрозділами з питань освіти обласних, Київської та Севастопольської місь-
ких держадміністрацій за поданням закладів післядипломної педагогічної осві-
ти.».

5. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Участь у другому турі конкурсу беруть переможці першого туру в кож-

ній номінації, на яких відповідний організаційний комітет подає до центрально-
го організаційного комітету конкурсу матеріали, що визначені умовами та по-
рядком проведення конкурсу.».

6. Пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Переможці конкурсу нагороджуються преміями в розмірі десяти міні-

мальних заробітних плат; лауреати — дев’яти (друге місце) і восьми (третє міс-
це) мінімальних заробітних плат відповідно.».

7. У пункті 15 слова «першого і другого турів» замінити словами «першо-
го туру».

8. У тексті Положення слова «третього туру» замінити словами «другого ту-
ру».
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документи   
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про застосування остаточних 
антидемпінгових заходів щодо імпорту  

в Україну цементу походженням з Турецької 
Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою ПрАТ «Дікергофф Цемент Укра-
їна», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ «Миколаївцемент», ПАТ «Подільський це-
мент» та ТОВ «Цемент», підтриманою ПрАТ «Івано-Франківськцемент», рішенням 
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 02.09.2020 № АД-
463/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну 
цементу походженням з Турецької Республіки (далі — розслідування).

Згідно з зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар 
походженням з Турецької Республіки, що має такий опис:

цемент, зокрема, клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються за та-
кими кодами УКТ ЗЕД: 2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00.

У рамках проведення розслідування Міністерство економіки України (далі — Мі-
ністерство) не встановило наявності виробництва в Україні товару, подібного до 
цементу білого походженням з Турецької Республіки, що класифікується згідно з 
УКТ ЗЕД за кодом 2523 21 00 00.

Як наслідок, уточнено опис товару, що був об’єктом розслідування, а саме:
клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за ко-

дами 2523 10 00 00 та 2523 29 00 00 (далі — товар).
Країною походження товару є Турецька Республіка.
Факти щодо наявності та величини шкоди, що заподіюється національному то-

варовиробнику, встановлювались за період дослідження: 01.01.2017 — 30.06.2020.
Факти щодо наявності та величини демпінгу при імпорті в Україну товару встанов-

лювались за період розслідування: 01.07.2019 — 30.06.2020.
Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством звіт та матеріали 

про результати проведення розслідування та встановила таке:
товар, що виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень 

пункту 26 статті 1 Закону, є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;
ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ «Микола-

ївцемент», ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та ПАТ «Подільський Цемент» є належ-
ним національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 16 статті 1 і стат-
ті 11 Закону, оскільки їх частка в загальному виробництві подібного товару в Украї-
ні становила понад 50 %. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 11 Закону по-
казники ТОВ «Цемент» не враховувалися під час визначення національного товаро-
виробника;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару походженням з Турець-
кої Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Відповідно до положень стат-
ті 30 Закону та з огляду на участь у розслідуванні значної кількості іноземних екс-
портерів, дослідження фактів наявності демпінгового імпорту було обмежено тими 
експортерами, які здійснювали найбільші обсяги експорту в Україну товару протягом 
періоду розслідування. Для інших експортерів, які належним чином співпрацювали 
у рамках проведення розслідування, відповідно до положень частини сьомої статті 
16 Закону демпінгова маржа встановлювалася на рівні середньозваженої величини 
індивідуальної демпінгової маржі, розрахованої для експортерів з найбільшими об-
сягами експорту. Демпінгова маржа для експортерів, які здійснювали найбільші об-
сяги експорту в Україну товару протягом періоду розслідування, визначалась шля-
хом справедливого порівняння нормальної вартості та експортної ціни товару у роз-
різі окремих його різновидів. У випадках, коли не мав місце продаж подібного това-
ру у звичайних торговельних операціях або коли цей продаж був незначним, нор-
мальна вартість визначалась відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону. Зроблено 
позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначе-
но демпінгову маржу;

протягом періоду дослідження національний товаровиробник перебував у фазі 
відновлення від істотної шкоди, заподіяної попереднім демпінговим імпортом з Ро-
сійської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова. Однак вплив дем-
пінгового імпорту походженням з Турецької Республіки завадив його повноцінно-
му відновленню;

існує загроза заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику, про що 
вказують значний темп приросту обсягів демпінгового імпорту в Україну товару похо-
дженням з Турецької Республіки, значні обсяги незадіяних виробничих потужностей 
у Турецькій Республіці, які більш ніж у 5,5 раза перевищують обсяги видимого спо-
живання в Україні, зменшення рівня внутрішнього споживання в Турецькій Республі-
ці на 33,88 % та переорієнтація турецьких виробників на експортні ринки (зростання 
у 2,8 раза), у тому числі, на ринок України;

наявний причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом в Україну това-
ру походженням з Турецької Республіки та загрозою заподіяння істотної шкоди наці-
ональному товаровиробнику з огляду на те, що:

обсяги демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Турецької Респу-
бліки за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 184,58 %, відносно 
споживання подібного товару на внутрішньому ринку України — на 182,10 %, віднос-
но загальних обсягів виробництва подібного товару в Україні — на 182,79 %;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Турецької Республіки здій-
снювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу подібного товару націо-
нального товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість;

інші фактори, внаслідок одночасної дії яких може заподіюватися шкода, не мали 
визначального впливу на стан національного товаровиробника;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінго-
вих заходів.

У ході проведення антидемпінгового розслідування інформація Sanko Dış Ticaret 
A.Ş., зазначена у відповіді на запитальник для іноземного виробника і/або експорте-
ра, зокрема щодо загальних, торгових, адміністративних витрат та прибутку, не була 
врахована, оскільки була визнана неповною та такою, що не давала можливості Мі-
ністерству зробити точні висновки щодо експортної ціни. Відповідно до вимог статті 
31 Закону заінтересовану сторону було поінформовано про причини відхилення за-
значеної інформації та надано можливість надати додаткові коментарі. Подані Sanko 
Dış Ticaret A.Ş. додаткові коментарі були недостатніми для зміни відповідних висно-
вків Міністерства.

Основні факти та висновки Міністерства в рамках проведення розслідування наді-
слано всім заінтересованим сторонам та надано можливість надати коментарі.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих 
аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наяв-
ності факту демпінгу, загрози заподіяння істотної шкоди національному товарови-
робнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Пропозиції добровільних письмових зобов’язань від Bartın Çimento Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi, Sanko Dis Ticaret A.Ş., VEZIRHAN ÇIMENTO 
MADENCILIK SANAYI VE TICARET A. Ş. та OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 
про перегляд їх цін визнано незадовільними, оскільки вони не забезпечують ліквіда-
ції впливу демпінгу, який заподіює шкоду, а також з огляду на невідповідність їх при-
йняття національним інтересам України.

Пропозиції добровільних письмових зобов’язань від Adoçim Çimento Beton 
Sanayi ve Ticaret A. Ş., KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A. Ş., ASKALE 
CIMENTO PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A. Ş. та BURSA ÇIMENTO 
FABRIKASI A. Ş. про перегляд їх цін є неприйнятними з огляду на невідповідність 
їх прийняття національним інтересам України.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія 
прийняла рішення від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03 «Про застосування оста-
точних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Ту-
рецької Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінго-
ві заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки, що 
має такий опис:

клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за ко-
дами 2523 10 00 00 та 2523 29 00 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом 
запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробника-експортера Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
(Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:13 Maslak / İstanbul, 
Turkey) — 40,73 %;

для виробника-експортера Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Gölbucağı 
Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 74200 Bartın, Turkey) — 32,64 %;

для експортера Sanko Dış Ticaret A. Ş. (Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı 
No:223 Şehitkamil, Gaziantep / Turkey) стосовно експорту товару виробника 
Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Gölbucağı Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 
74200 Bartın, Turkey) — 32,64 %;

для виробника-експортера AKÇANSA Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Barbaros 
Mah., Kardelen Sok., No:2 D. 124-125, Palladium Tower, Ataşehir, İstanbul/Turkey) 
— 36,91 %;

для виробника-експортера KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 
(Bekdemir Mah.Yukarı Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Turkey) — 36,91 %;

для експортера ASKALE CIMENTO PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A. 
Ş. (Yeşilova Mah. Trabzon Yolu 3.Km Aşkale / Erzurum / Turkey) стосовно експор-
ту товару виробника KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. Ş. (Bekdemir 
Mah.Yukarı Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A. Ş. (Yeni Mahalle 
Uludağ Caddesi No:170 Kestel / Bursa) — 36,91 %;

для виробника-експортера ÇIMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
(Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, No:1/90, 34750 Ataşehir/Istanbul, 
Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера VEZIRHAN ÇIMENTO MADENCILIK SANAYI VE 
TICARET A. Ş. (Minareliçavus OSB Mahallesi, N.113 Sk. No:17/_Nilüfer / Bursa / 
Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера OYAK Çimento Fabrikaları A. Ş. (Çukurambar 
Mahallesi 1480 Sokak No:2A/55 Çankaya Ankara) — 36,91 %;

для інших виробників та експортерів — 50,54 %.
Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та сто-

роною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на по-
ставку товарів в Україну.

Експортер (стосовно експорту товару виробника) має бути одночасно експорте-
ром товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидента-
ми України на поставку товарів в Україну.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості то-
вару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготів-
ковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповід-
ного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно 
від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати пере-
шкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидем-
пінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про похо-
дження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визна-
чення його походження здійснюється зі  сплатою остаточного антидемпінгового ми-
та за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього пові-
домлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про застосування спеціальних заходів  

щодо імпорту в Україну проводів незалежно 
від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпор-
ту в Україну» (далі — Закон) за заявою публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬ-
КИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ» та публічного акціонерного товариства 
«ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі — Заява) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнарод-
ної торгівлі (далі — Комісія) від 24.07.2020 № СП-458/2020/4411-03  порушено спе-
ціальне розслідування щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни похо-
дження та експорту. 

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено: 
проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники без 

з’єднувальних деталей; кабелі волоконно-оптичнi, складені з волокон з інди-
відуальними оболонками, що можуть класифікуватись згідно з УКТЗЕД за ко-
дами 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10,  
8544 60 90 90, 8544 70 00 10, 8544 70 00 90.

Період розслідування становить 01.01.2017 — 30.06.2020, до якого входять на-
ступні річні періоди:  

1-й період: 01.01.2017 — 31.12.2017;
2-й період: 01.01.2018 — 31.12.2018;
3-й період: 01.01.2019 — 31.12.2019;
4-й період: 01.07.2019 — 30.06.2020.
Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Мінекономіки звіт та матеріали 

про результати спеціального розслідування щодо імпорту в Україну проводів неза-
лежно від країни походження та експорту, та за результатами розгляду встановила:

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКА-
БЕЛЬ» та публічне акціонерне товариство «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»  (далі — Заяв-
ник) є належним національним товаровиробником у розумінні пункту 11 статті 1 За-
кону, оскільки його частка в загальному виробництві товару в Україні за період роз-
слідування становила понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень 
пункту 13 статті 1 Закону, є подібним до товару, що є об’єктом розслідування.

Щодо наявності факту зростання обсягів імпорту в Україну
У ході проведення розслідування, на підставі даних Держмитслужби, національно-

го товаровиробника, а також розрахункових даних, було проведено дослідження об-
сягів імпорту в Україну товару, що є об’єктом розслідування в абсолютних показни-
ках, а також відносно виробництва та споживання товару в Україні.

Водночас слід зазначити, що обсяги імпорту в Україну товару, що є об’єктом роз-
слідування, відрізняються від даних національного товаровиробника, наданих у Зая-
ві. Така різниця пов’язана з тим, що Мінекономіки брало до уваги обсяги імпорту ви-
ключно товару, що є об’єктом розгляду, за його описом на підставі детальних даних 
митної статистики Держмитслужби. 

На виконання двосторонніх та міжнародних домовленостей не враховувались об-
сяги імпорту з ряду країн, які слід виключити з-під дії можливих спеціальних захис-
них заходів.

Разом з цим, Мінекономіки не враховувало обсяги імпорту товару, які здійснюва-
лись вітчизняними підприємствами, з метою об’єктивного дослідження факту зрос-
тання імпорту в Україну, що може заподіювати значну шкоду або загрожувати запо-
діянням значної шкоди національному товаровиробнику.

Відповідно до даних митної статистики Мінекономіки встановлено, що протягом 
періоду розслідування зросли: 

обсяги імпорту на 128,84 %;
частка імпорту у загальному виробництві в Україні на 180,42 %,  у споживанні на 

74,79 %.

Щодо наявності непередбачуваних обставин
Відповідно до статті XIX ГАТТ 1994 досліджено непередбачувані обставини, які 

призвели до значного збільшення обсягів імпорту товару, що завдало значної шкоди 
національному товаровиробнику.

Зростання імпорту товару в Україну було обумовлено такими непередбаченими 
обставинами, як зростання виробництва, збільшення складських залишків та експор-
ту товару з Китайської Народної Республіки, загостренням торгової напруженості між 
Китаєм та США, спад попиту в Республіці Білорусь, світовими тенденціями розвитку 
галузі відновлюваної енергетики та впровадження технології 4G.

В результаті сукупності факторів іноземні виробники почали переорієнтовувати 
свої ринки збуту, що, безпосередньо, вплинуло на обсяги імпорту товару в Україну.

Таким чином є підстави стверджувати про наявність фактів, щодо ймовірного не-
передбачуваного, недавнього, раптового та різкого зростання імпорту, і, як наслідок, 
заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику та розвитку дисбалансу 
на користь іноземних виробників-постачальників товару в Україну.

Щодо наявності факту заподіяння значної шкоди національному това-
ровиробнику

Аналіз стану на внутрішньому ринку національного виробника свідчить про не-
стабільну його позицію на ринку. Впродовж першого-третього періодів спостеріга-
ється деяке покращення соціально-економічних показників Заявника. Проте, в умо-
вах значно зростаючого імпорту та зростання його частки, в останньому річному пе-
ріоді до попереднього погіршився ряд показників діяльності національного товаро-
виробника: 

- обсяги виробництва скоротились в останньому періоді на 7,28 %;
- обсяги продажу на внутрішній ринок зменшились на 8,57 %; 
- прибуток від продажу подібного товару на внутрішній ринок скоротився на  

38,85 % (у гривневому еквіваленті) та на 37,98 % (у доларовому еквіваленті);
- ціни продажу подібного товару на внутрішньому ринку знизились на 9,17 %, при 

зростанні собівартості на 3,03 %; 
-  показник рентабельності зменшився  на 30,77 %;
-  рівень продуктивності праці скоротився на 6,20 %;
- запаси на складах на кінець періоду збільшились на 3,16 % (на 29,02 % за пе-

ріод розслідування);
- коефіцієнт поточної ліквідності погіршився на 5,09 % (на 35,21 % за період роз-

слідування);
- рівень зайнятості зменшився на  1,12 %;
- сума сплачених податків та зборів у бюджети усіх рівнів скоротилась на  

16,25 %.

Повідомляю спадкоємців, що відкрилась спадщина щодо майна 
померлої 21 лютого 2021 року Шірмовської Ніни Степанівни, 29 верес-
ня 1935 року народження, що на момент смерті мешкала за адресою: 
м. Харків, вул. Паращука Юрія (вулиця Івана Минайленко — колиш-
ня), буд. № 7, кв. 177. Мною, Лантьєвою Вірою Валентинівною, при-
ватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Хар-
ківської області, заведено спадкову справу за № 30/2021 від 16 серп-
ня 2021 року. Спадкоємці можуть звертатись до нотаріуса за адресою:  
м. Харків, просп. Московський, буд. 196/1, кв. 26, тел. (057) 762 75 31.

Втрачене свідоцтво на право власності серія САЕ №806664, вида-
не Головним управлінням житлового забезпечення (Київська міська 
державна адміністрація) від 11.10.2012р. на ім’я Ходико Ніни Тимофі-
ївни за адресою: м. Київ, вул. Є. Чавдар, 6, кв. 66, вважати недійсним.

Після смерті Полохало Ігоря Михайловича, 1951 р.н., 
відкрито спадкову справу. Спадкоємцям звертатися до нотаріуса 

Сергієнко Н.В. за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, буд. 4, 
протягом 30-ти днів від публікації оголошення.

Втрачений договір дарування 3-986 від 28.08.2010 р. на квартиру 
за адресою: м. Київ, вул. Володимиро-Либідська, буд.16, кв. 23, виданий 

Київською державною нотаріальною конторою №2 на ім’я Сабадаш 
Крістіни Тарасівни, номер запису 2523 в книзі 25-224, вважати недійсним.

Втрачене службове посвідчення 04.09.2021 року КС№ 004143 

полковника Замана Наталії Олександрівни, видане Державною 

Прикордонною службою 04.02.2019 року, вважати недійсним.

ОгОЛОШЕННЯ

Сукупна оцінка наведених факторів дає підстави зробити висновок щодо наявнос-
ті факту заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові.

Щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку
Протягом періоду розслідування обсяги імпорту товару в Україну демонструють 

значне зростання, яке є достатньо раптовим, різким та нещодавнім для заподіяння 
значної шкоди національному товаровиробнику. 

Так, обсяг імпорту товару в Україну щороку зростав і загалом збільшився у чет-
вертому річному періоді на 128,84 %. 

Тенденції зростання за період розслідування обсягів імпорту корелюються із тен-
денціями зростання їх частки в споживанні (на 74,79 %) та у виробництві товару в 
Україні (на 180,42 %). Дана тенденція відбувається при одночасному зростанні обся-
гів споживання товару в Україні на 30,92 % та зменшенні частки Заявника у спожи-
ванні майже на 8%.

Одночасно, в останньому періоді відносно попереднього прослідковується значно 
більше зниження ціни імпорту стосовно ціни подібного товару в Україні.

Аналіз стану на внутрішньому ринку національного виробника свідчить про неста-
більну його позицію на ринку. Впродовж першого-третього періодів спостерігається 
деяке покращення соціально-економічних показників Заявника. Проте в умовах зна-
чно зростаючого імпорту та зростання його частки, в останньому річному періоді до 
попереднього погіршився ряд показників діяльності національного товаровиробни-
ка: обсяги виробництва, рівень використання виробничих потужностей, обсяг про-
дажу на внутрішньому ринку та частка ринку, коефіцієнт ліквідності, фінансовий ре-
зультат, сплачені податки, зайнятість тощо.

Щодо відповідності застосування спеціальних заходів національним 
інтересам України

Інтереси національного товаровиробника
На переконання національного товаровиробника, незастосування спеціальних за-

ходів загрожує призвести до закриття/банкрутства національного товаровиробника, 
що значно збільшить залежність України від імпортної продукції, зменшить надхо-
дження до державного бюджету та місцевих бюджетів, та збільшить бюджетні ви-
трати на забезпечення соціального захисту безробітних.

Економічні збитки, завдані українським товаровиробникам, незворотньо призве-
дуть до негативних наслідків для національних суміжних галузей (будівництво, енер-
гетика, телекомунікація). І все це може стати додатковим негативним чинником зрос-
тання соціальної напруги у регіонах.

Національний товаровиробник наголошує, що застосування спеціальних заходів 
дозволить захистити підприємства галузі від зростаючого імпорту, що є проявом не-
добросовісної конкуренції та загрожує завдати ще більшої шкоди національному то-
варовиробнику.

Інтереси споживачів
На переконання національного виробника застосування спеціальних заходів від-

повідатиме інтересам споживачів. У даний час потужності національного товарови-
робника, за умови достатнього завантаження можуть повністю задовольнити потре-
би України, навіть враховуючи можливе збільшення такої потреби у майбутньому. 
Більше того, якість товару, що випускається в Україні національним товаровироб-
ником, відповідає світовим стандартам, тобто інтереси українських споживачів по-
вністю захищені.

У разі запровадження спеціальних заходів національний товаровиробник зможе 
створити конкурентну сировинну базу, яка допоможе йому усунути серйозну шкоду, 
заподіяну значним імпортом та адаптуватись до умов конкуренції.

Крім того, кожне окреме підприємство національного товаровиробника планує 
окремо запровадити низку інвестиційних проектів для модернізації та покращення 
виробництва товару.

Міжнародні економічні інтереси України та усунення впливу диспропорції у тор-
гівлі.

Застосування спеціальних заходів стосовно зростаючого імпорту, який запо-
діює значну шкоду національному товаровиробнику не суперечить міжнародним 
зобов’язанням, узятим Україною.

Застосування спеціальних заходів позитивно вплине на відновлення конкуренції 
на внутрішньому ринку України та призведе до усунення негативного впливу диспро-
порції в торгівлі.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статей 16, 17 Закону, Комі-
сія прийняла рішення від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03, яким вирішила засто-
сувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни похо-
дження та експорту, що має такий опис:

проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники без 
з’єднувальних деталей; кабелі волоконно-оптичнi, складені з волокон з індивідуаль-
ними оболонками, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 8544 49 20 00, 
8544 49 91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10, 8544 60 90 90, 8544 70 
00 10, 8544 70 00 90.

Спеціальні заходи застосовано строком на 3 роки шляхом запровадження спеці-
ального мита у розмірі: 

з дня застосування спеціальних заходів — 23,5%;
через 12 місяців із дня застосування спеціальних заходів — 22,3%;
через 24 місяці з дня застосування спеціальних заходів — 21,2%.
Дія спеціальних заходів не поширюється на імпорт в Україну товару походжен-

ням з таких країн: Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Нор-
вегія, Швейцарська Конфедерація, Чорногорія, Азербайджанська Республіка, Рес-
публіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, 
Республіка Узбекистан, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Ісламська Республі-
ка Афганістан, Ангола, Бангладеш, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камбоджа, 
Центральноафриканська Республіка, Чад, Союз Коморських Островів, Демократична 
Республіка Конго, Джибуті, Держава Еритрея, Федеративна Демократична Республі-
ка Ефіопія, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Республіка Кірибаті, Лаоська Народно-
Демократична Республіка, Королівство Лесото, Республіка Ліберія, Мадагаскар, Ма-
лаві, Малі, Мавританія, Мозамбік, М’янма, Непал, Нігер, Руанда, Демократична Рес-
публіка Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Федера-
тивна Республіка Сомалі, Республіка Південний Судан, Республіка Судан, Демокра-
тична Республіка Східний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об’єднана Республіка Танза-
нія, Єменська Республіка, Замбія, Федеративна Республіка Бразилія, Мексиканські 
Сполучені Штати, Республіка Індонезія.

Рішення Комісії від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03 набирає чинності через 30 
днів з дня опублікування цього повідомлення.

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

Розцінки вартості одиниці ефірного часу
на телевізійному каналі «1+1» 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
під час виборчого процесу позачергових виборів  

депутатів міських рад, позачергових виборів  
сільських, селищних, міських голів  

31 жовтня 2021 року
(вартість розміщення 1 секунди (без ПДВ))

Проміжок часу Робочі дні Вихідні дні
06:00:00 - 07:00:00 402 грн. 340 грн.
07:00:00 - 08:00:00 1 598 грн. 718 грн.
08:00:00 - 09:00:00 1 500 грн. 1 058 грн.
09:00:00 - 10:00:00 1 037 грн. 933 грн.
10:00:00 - 11:00:00 1 353 грн. 1 160 грн.
11:00:00 - 12:00:00 1 543 грн. 1 467 грн.
12:00:00 - 13:00:00 1 473 грн. 1 657 грн.
13:00:00 - 14:00:00 1 557 грн. 1 782 грн.
14:00:00 - 15:00:00 1 630 грн. 1 680 грн.
15:00:00 - 16:00:00 1 682 грн. 1 710 грн.
16:00:00 - 17:00:00 1 587 грн. 1 693 грн.
17:00:00 - 18:00:00 3 153 грн. 2 317 грн.
18:00:00 - 19:00:00 3 407 грн. 2 630 грн.
19:00:00 - 20:00:00 4 138 грн. 2 872 грн.
20:00:00 - 21:00:00 4 853 грн. 4 813 грн.
21:00:00 - 22:00:00 4 952 грн. 5 773 грн.
22:00:00 - 23:00:00 3 663 грн. 5 693 грн.
23:00:00 - 24:00:00 2 278 грн. 3 623 грн.
24:00:00 - 01:00:00 847 грн. 1 197 грн.
01:00:00 - 02:00:00 513 грн. 612 грн.

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
можуть бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або 
сітки мовлення телевізійного каналу «1+1».

Розцінки вартості ефірного часу для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації 2021 

на телевізійному каналі  
«ІНТЕР»/«ІНТЕР+»

Дні тижня Проміжок часу
Вартість розміщення                       

(за 1сек. без врахування ПДВ, 
грн.)

Пн - Нд 06:00 - 7:00 250

Пн - Нд 07:00 - 8:00 270

Пн - Нд 08:00 -  9:00 300

Пн - Нд 09:00 -10:00 300

Пн - Нд 10:00 - 11:00 330

Пн - Нд 11:00 - 12:00 340

Пн - Нд 12:00 - 13:00 360

Пн - Нд 13:00 - 14:00 340

Пн - Нд 14:00 - 15:00 450

Пн - Нд 15:00 -16:00 600

Пн - Нд 16:00 - 17:00 700

Пн - Нд 17:00 - 18:00 700

Пн - Нд 18:00 - 19:00 850

Пн - Нд 19:00 - 20:00 850

Пн - Нд 20:00 - 21:00 1000

Пн - Нд 21:00 - 22:00 850

Пн - Нд 22:00 - 23:00 700

Пн - Нд 23:00 - 24:00 600

Пн - Нд 00:00 - 01:00 300
* Вартість розміщення в регіональних блоках (за 1 сек., без врахування ПДВ) 

60,00 грн.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Дитяткіна Єго-
ра Володимировича, 06.09.1996 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Фрунзе, буд. 16, для про-
ведення слідчих дій за участю підозрюваного у кримінальному прова-
дженні №22021080000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 15.02.2021, за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 10 год. 00 
хв. 18.09.2021 у кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій об-
ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Південним міжобласним територіальним відділенням 
Антимонопольного комітету України, у зв’язку із неможливістю 

вручення вимоги № 65-02/3138 від 18.08.2021 про надання 
інформації щодо розміру доходу ТОВ «Абсолют-2016» 

(вул. Воробкевича, буд. 33, м. Чернівці, 58000, ідентифікаційний 
код юридичної особи -  40281953) за місцезнаходженням, 
вказана вимога розміщена на офіційному веб-сайті АМКУ 

(http://www.amcu.gov.ua).

Розшукуються спадкоємці громадянки Атанової Лідії Олександрів-
ни, 10 січня 1981 року народження, померлої 26 березня 2021 року в 
місті Балаклія Харківської області, з метою з’ясування підстав для за-
кликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звернутися протягом 
одного тижня з дня публікації цього оголошення до приміщення, що 
є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нота-
ріального округу Запорізької області Чуєвої Т. Т. за адресою: 71112, 
Запорізька область, місто Бердянськ, вулиці Земська, будинок 6 а.  
Тел. (06153) 4-72-25.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора 

(відокремлений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини 

повідомляє про розшук можливих спадкоємців Хрипливця 

Олександра Євгеновича, 16 грудня 1971 року народження, 

який помер 09 квітня 2021 року. Зацікавлених осіб просимо в строк 

до 09 жовтня 2021 року звернутися до нотаріальної контори 

за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, №26.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градо-
вої Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111  КК України, та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 22.09.2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А (зал. № 61).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.  

Суддя Дячук С. І.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Михайлова Євгенія Анатолі-
йовича, 02.09.1951 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 4201601000000045 відносно Михайлова Євге-
нія Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судовий розгляд відбудеться 22.09.2021 р. 
о 10:00 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Ясельський А. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайовича (к/п 
№ 4201710000000061), обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, для роз-
гляду кримінального провадження та повідомляє, що 
судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно Няньчу-
ра С. М. — 27.09.2021 р. об 11 год. 45 хв. в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

Няньчур С.М. повідомляється про те, що ухвалою суду 
від 23.01.2019 р. прийнято рішення про здійснення сто-
совно нього спеціального судового провадження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
прова дження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В. П.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Рога-
чова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається Ро-
гачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року народжен-
ня, обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 21 вересня 2021 року о 09:30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням 
судді Застрожнікової К. С.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, з кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Синявського Олександра Володимирови-
ча, 12.03.1979 року народження, що обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України у підго-
товче судове засідання яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 
21.09.2021 року, в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Бурштейна Сергія Абрамовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання яке відбудеть-
ся об 11 год. 00 хв. 21.09.2021 року, в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Романову Любов Владиславівну, що обвинува-
чується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання яке відбудеть-
ся о 10:00 годині 22.09.2021 року, в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 
що о 16 год. 20 хв. 21 вересня 2021 року буде про-
водитися підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні № 42021010000000005, за обви-
нуваченням Кабашного Олександра Володимирови-
ча, 13.03.1968 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений 
Кабашний Олександр Володимирович. Підготовче 
судове засідання буде проводитись під головуван-
ням судді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 15. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. 
О. Кошиця, 5-А.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 10 годи-
ні 00 хвилин 21 вересня 2021 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 504, обвинуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 
15 вересня 1979 року народження, в рамках кримі-
нального провадження № 22014000000000338, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
17 травня 2014 року, за ознаками вчинення кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Є. О. Мартинов

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає Локтіонова Ігоря Валентиновича, 05.05.1956 
р.н., (останнє відоме місце проживання: вул. Фадє-
єва, 22/29, м. Севастополь, АР Крим), який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання у кримінальну провадженні 
№22018011000000012, яке відбудеться в приміщен-
ні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковни-
ка Потєхіна, 14-а, зал № 27 о 12 годині 21 вересня 
2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту 
публікації даного оголошення, обвинувачений вва-
жається таким, що належним чином повідомлений 
про місце і час судового засідання. У разі неявки об-
винуваченого, розгляд кримінального провадження 
може бути здійснений в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30.07.1972 р. н. 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, смт 
Мирний, вул. Сирнікова, 32, кв. 47), який обвинува-
чується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, каб. № 39 о 14 годині 00 хвилин 
21 вересня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Філіпенка Ігоря Юрійовича, 08.09.1963 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: вул. 
Солов’яненко, 382, смт Козин, Обухівський район, Київ-
ська обл., 08711) у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 13 годині 30 хвилин 23 верес-
ня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33, 
(головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його змістом.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією Відділення 

23.07.2021 року розпорядженням №72/58-рп/к розпочато 

розгляд справи №72/53-21 відносно ПП «ФАРН-ЕКСПЕРТ» 

(ідентифікаційний код — 35512045) та ТОВ «МАЙСАН» 

(ідентифікаційний код 38917022).

Повідомлення про відкриття спадщини

Доводимо до відома Медер Геннадія Борисовича, 04.10.1956 року наро-
дження, що 24.04.2021 року відкрилась спадщина після померлого — Медер 
Бориса Борисовича, 01.04.1929 року народження. Якщо Ви бажаєте прийняти 
спадщину, просимо Вас до 24.10.2021 року звернутись особисто або надісла-
ти заяву про прийняття спадщини до Мельник О. Г., приватного нотаріуса За-
порізького міського нотаріального округу за адресою: 69035, Україна, м. За-
поріжжя, вул. Незалежної України, буд. 68а, прим. 36. У разі неотримання від 
Вас відповіді по закінченню вищезазначеного терміну, свідоцтво про право на 
спадщину буде видано іншим спадкоємцям, що прийняли спадщину.

Стрийський міськрайонний суд Львівський області повідомляє, що в проваджен-
ні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним №42016000000000932 
від 05.04.2016 стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 
3 ст. 365 КК України.

В судовому засіданні оголошено перерву до 15.30 год. 22 вересня 2021 року (в 
приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львів-
ська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю Миколайо-
вичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.
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Київська +5  +10 +16  +21 Черкаська +8  +13 +16  +21
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Закарпатська +8  +13 +20  +25 Одеська +11  +16 +22  +27
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Львівська +8  +13 +16  +21 Херсонська +11  +16 +22  +27
Івано-Франківська +8  +13 +16  +21 Запорізька +10  +15 +22  +27
Волинська +8  +13 +16  +21 Харківська +8  +13 +17  +22
Хмельницька +8  +13 +16  +21 Донецька +9  +14 +20  +25
Чернівецька +8  +13 +18  +23 Луганська +8  +13 +18  +23
Тернопільська +8  +13 +16  +21 Крим +10  +15 +22  +27
Вінницька +8  +13 +16  +21 Київ +8  +10 +18  +20

Укргiдрометцентр

Повідомлення про оприлюднення 
проєкту документа державного планування  
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

проєкту Закону України «Про Загальнодержавну цільову соціальну 
програму «Питна вода України» на 2022 — 2026 роки»

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його 
змісту.

Проєкт Закону України «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму 
«Питна вода України» на 2022 — 2026 роки» (далі — Програма). 

Програму розроблено з метою забезпечення гарантованих Конституцією 
України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шля-
хом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встанов-
лених нормативів

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування — Верховна Рада України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дату початку та строки здійснення процедури:
дата повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцін-

ку та розміщення Звіту СЕО на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку гро-
мад та територій України;

дата публікації повідомлення в друкованих засобах масової інформації:
в газеті Верховної Ради України «Голос України»;
в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».
Зауваження та пропозиції приймаються з 14 вересня по 14 жовтня 2021 ро-

ку включно.
б) способи участі громадськості
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в 

письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропози-
ції до Звіту СЕО та проєкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням ПІБ, 
місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами — із зазначен-
ням найменування та місця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.
в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна 

ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом СЕО та еко-
логічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що сто-
сується документа державного планування

Ознайомитись з матеріалами проєкту документа державного планування та 
Звіту СЕО Програми можна на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку гро-
мад та територій України «нормативно-правова база» — «громадське обгово-
рення» — «інформаційні повідомлення про проведення публічного громадсько-
го обговорення».

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

Зауваження і пропозиції до Звіту СЕО подаються до Міністерства розвитку 
громад та територій України.

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9. 
Відповідальна особа: Медведь Тетяна Анатоліївна Medvedta@minregion.gov.ua, 

тел. 207-18-52; Журавльова Олена Степанівна Zhuravlovaos@minregion.gov.ua.  
тел. 207-18-51.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство 
охорони здоров’я України.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту доку-
мента державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

ДО УВАГИ:
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»

1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників 
(далі «Повідомлення») повідомляємо Вас про скликання Загальних 
зборів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 30053690 (далі 
«СТОВ») на вимогу виконавчого органу СТОВ.

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: «14» жовтня 2021 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район, село Неще-

ретове, провулок Світлий 1.
Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1) Про обрання Голови Зборів. 
2) Про надання згоди на вчинення правочинів — укладання дого-

ворів про передачу переважного права на купівлю земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення.

3) Про надання повноважень на укладення правочинів — договорів 
про передачу переважного права на купівлю земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення. Зобов’язати директора товариства 
видати довіреність на представника для вчинення правочинів. 

4) Прийняття рішення про державну реєстрацію переважного пра-
ва купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
в ДРРП. Надання повноважень на проведення державної реєстрації в 
ДРРП.

5) Про розподіл чистого прибутку СТОВ «Вікторія» за 2020 рік. При-
йняття рішення про виплату дивідендів.

4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи 
такій особі необхідно пред’явити оригінал паспорта (іншого ідентифі-
каційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної 
особи на Зборах буде його представник, такому представнику потрібно 
мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та паспорта (іншого 
ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Веселов Антон Петрович, 21.09.1987 року народження, останнє відо-

ме місце проживання: Донецька обл., м. Вугледар, вул. 13-ти Десант-
ників, 33, кв. 40, слідчий слідчого відділу УСБУ в Житомирській об-
ласті Коршак Ю. А., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні 
№ 22017060000000023 від 05.07.2017 — в участі у невстановлений до-
судовим розслідуванням період часу, однак не пізніше з 20.05.2016 по 
даний час, у терористичній організації «Донецька народна республіка» 
та в участі у діяльності не передбаченого законом збройного форму-
вання — «Гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга» 1 Ар-
мійського корпусу Міністерства оборони терористичної організації «До-
нецька Народна Республіка» (військова частина 08802)», тобто у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Веселов Антон Петрович, 21.09.1987 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Вугледар, вул. 
13-ти Десантників, 33, кв. 40, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись до слідчого слідчого відділу Управління Служ-
би безпеки України в Житомирській області Коршака Ю. А., за адресою: 
м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-268, для 
участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 22017060000000023 як підозрюваному у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 12 год. 00 хв. 17.09.2021, 
о 12 год. 00 хв. 18.09.2021, о 12 год. 00 хв. 19.09.2021 (для отримання 
письмового повідомлення про підозру, допиту та проведення інших не-
обхідних слідчих та процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок за-
здалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
29.03.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Горобцова Сергія Андрійовича, 
19.01.1961 р.н., який помер 13.03.2021 р., для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були заре-
єстровані з померлим на день його смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Управління капітального будівництва ММР тел. (050) 250-34-51 
розшукує представників ТОВ «Львівська проектно-будівельна 

компанія» для врегулювання правовідносин в сфері інтелектуальної 
власності. 

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року на-

родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, ви-
кликається в судове засідання, що відбудеться 16 вересня 2021 року о 
10 год. у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави за адре-
сою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засіданні як 
обвинуваченої.

Обвинувачена Лященко Л. М. зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Лиман, вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачена вважається 
повідомленою про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Н. Крючко

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
08.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Волошкова Сергія Макарови-
ча,12.11.1935 р.н., який помер 14.04.2021 р. Для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були 
зареєстровані з померлим на день його смерті, та представників ма-
лолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, 
всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської О. В, за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщи-
на буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину по-
давши заяву нотаріусу.

Інформаційне повідомлення
ДП «НАТРД ім. Лесі Українки» повідомляє актора 2 категорії Іллю По-

номаренка про його звільнення з підстав, передбачених  п. 4 ст. 40 КЗпП 
України. 

Для отримання копії наказу про звільнення та трудової книжки необ-
хідно прибути до відділу кадрів ДП «НАТРД ім. Лесі Українки» за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 5 у м. Києві. 

Після опублікування оголошення у пресі Пономаренко Ілля вважається 
належним чином повідомленим про накладення дисциплінарного стягнення 
за порушення трудової дисципліни та звільнення з займаної посади. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Полтаві, здійснюється спеціальне досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015040010000146 від 23.02.2015, за підо-
зрою Цендровського В. М. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається підо-
зрюваний Цендровський Володимир Михайлович, 10.08.1972 р.н., за-
реєстрований за адресою: АРК, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, буд. 
17б, кв. 121, 20.09.2021 об 11:00, 21.09.2021 об 11:00, 22.09.2021 об 
11:00 до слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дні-
прі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Полтава, Захаренко Артура Олеговича за адресою: 
вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб. № 3) для отримання повідо-
млення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 42015040010000146 від 23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 
КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по 
даному кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу 
та здійснення спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний Лісунов Сергій Васильович, 18.01.1985 р.н., грома-
дянин України, м. Київ, бул. Гашека, 4, кв. 40, відповідно до ст.ст. 133, 
135 КПК України викликається із захисником 18.09.2021 на 10 год. 
до Державного бюро розслідувань у каб. № 610 по вул. Борисогліб-
ська, 18, м. Київ, для проведення огляду за участі підозрюваного та 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000485 від 16.02.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у  
ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР І. Хоненко 
тел. 365-40-00

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України, викликає підозрюваного Квіреля 
Андрія Олександровича, 11.02.1982 р.н., зареєстрованого: 42704, Сум-
ська область, м. Охтирка, пров. Штагера, 14, 17 вересня 2021 року о 10 
год. 00 хв. до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Гене-
рального прокурора, за адресою: місто Київ, вул. Ісаакяна, 17 для отри-
мання обвинувального акта з додатками у кримінальному провадженні  
№ 42014200350000045 від 18 листопада 2014 року. 

Детектив Національного бюро: Фільштейн М. В.
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