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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОКСАНА МАРКАРОВА:
«Платежі в 2019 році 

становитимуть 
близько 417 млрд грн. Це 

надзвичайно складний рік з 
точки зору погашення 

і обслуговування 
наших боргових 
навантажень». 

Верховенство 
національних інтересів 

ВЕКТОР РОЗВИТКУ. Верховна Рада подала до Конституцій-
ного Суду для отримання висновку президентський проект зако-
ну про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічно-
го курсу держави на набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного до-
говору). За проект постанови проголосував 321 народний депу-
тат із 366, зареєстрованих у залі, повідомляє УНІАН. 

З тексту Конституції пропонують вилучити пункт 14 розділу 
XV «Перехідні положення» — про можливе використання існу-
ючих військових баз на території України для тимчасового пе-
ребування іноземних військових формувань на умовах оренди.

Президент Петро Порошенко подякував за це рішення. «321 
голос «за»! Верховна Рада конституційною більшістю підтрима-
ла та дала старт моїй ініціативі щодо змін до Основного Зако-
ну, які закріплять незворотність курсу на набуття членства Укра-
їни в ЄС і НАТО, — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці. — 
Це страховка на майбутнє від будь-яких несподіванок. Перемога 
національних інтересів і удар під дих п’ятій колоні».

24,2 млн тонн
пшениці буде зібрано в 2018/2019 
маркетинговому році, чого цілком 

достатньо для забезпечення внутрішніх 
потреб і попиту на зовнішніх ринках

ЗНАЙ НАШИХ! На Міжнародній олімпіаді з інформатики  
в Японії ліцеїсти з Кременчука виявилися сильнішими  
за японців

Як козачата самураїв 
перемогли

В.о. міністра фінансів про закінчення періоду 
реструктуризації внутрішніх і зовнішніх боргів 
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ДОКУМЕНТИ

Недобросовісних 
туроператорів 
Мінекономрозвитку 
вирішило позбавляти 
ліцензій

АКТУАЛЬНО

Проект закону «Про 
Державний бюджет України 
на 2019 рік», поданий 
Кабінетом Міністрів  
до Верховної Ради
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Послання Президента України до Верховної Ради України 
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році»

Дорогі співвітчизники!
Шановні народні депутати!

Високоповажні представники 
дипломатичного корпусу!

Ваші блаженства,  
преподобні отці!

Сьогодні у цій залі Верховної 
Ради України голосувати-

муть за зміни до Основного за-

кону про незворотність курсу на 
набуття членства України в Єв-
ропейському Союзі та в Органі-
зації Північноатлантичного до-
говору. Користуючись нагодою, 
закликаю всіх вас, шановні на-
родні депутати, підтримати цю 
ініціативу та скерувати цей до-
кумент на експертизу до Кон-

ституційного суду. Цей проект 
цілком і повністю відповідає на-
шим національним інтересам і 
відповідає настроям більшості 
нашого суспільства.

У п’ятницю на Яворівсько-
му полігоні завершилися най-
масштабніші міжнародні на-
вчання «Репід Трайдент». Вій-

ськовослужбовці 14 країн, 10 з 
яких країни-члени НАТО, від-
працьовували спільні дії у ра-
зі наступу «однієї із сусідніх 
країн». Ми ще раз продемон-
стрували усім нашим парт-
нерам, що до НАТО йдемо не 
з порожніми руками, а як со-
лідний партнер з вагомим вне-

ском у загальну справу конти-
нентальної та трансатлантич-
ної безпеки.

1 вересня виповнився рік, як 
набула чинності Угода про асо-
ціацію з Європейським Союзом. 
Завтра Україна видає 
десятимільйонний біо-
метричний паспорт. 2-4
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ДЕРЖАВНІСТЬ

(Продовження.  
Початок на стор. 1)

Це, до речі, відповідь тим, хто, на-
магаючись применшити значен-
ня так важко здобутого безвізо-
вого режиму, тоді твердив, що ні-
би українцям він малоцікавий. 
10 мільйонів українців уже отри-
мали біометричні паспорти за 
цей короткий термін. Для україн-
ців відкрито вже майже дві трети-
ни країн світу. Ми й надалі будемо 
розширювати простір свободи ру-
ху для громадян України.

У понеділок своїм Указом я ввів 
в дію рішення Ради нацбезпеки та 
оборони не продовжувати дого-
вір про так звану дружбу з Росією. 
МЗС направить ноту до Москви, а 
я подам до Парламенту відповід-
ний законопроект, бо останнє сло-
во в цьому питанні — за вами, за 
Верховною Радою України.

Із Конституції пропонується ви-
креслити норму, яка дозволяє ба-
зування Чорноморського флоту в 
Україні. Після того як ми поверне-
мо Крим, російської бази у Севас-
тополі точно більше не буде!

Наприкінці серпня виконком 
СНД офіційно підтвердив, що 
Україна закрила представництво 
при статутних органах так званої 
Співдружності.

І ще одне, дуже важливе. На-
решті, до Києва прибули екзархи 
Вселенського Патріарха. Прибу-
ли готувати рішення про надання 
автокефалії Українській Помісній 
Православній Церкві. Це ми з вами 
робимо справу. І ми точно перемо-
жемо. Справу, яку митрополит Іла-
ріон Огієнко називав ділом «повно-
го розмосковлення» нашої церкви.

Нацрада з питань телебачення 
та радіомовлення оприлюднила 
звіт про дотримання радіостанція-
ми квот на українську мову. При-
ємно констатувати, що абсолют-
на більшість радіокомпаній норми 
закону перевиконує.

Дякую вам, шановні народні де-
путати, за те, що у першому чи-
танні підтримали президентську 
ініціативу про зміни до військо-
вих статутів, які запроваджують 
довгоочікуване вітання «Слава 
Україні!», «Героям слава!». Я ду-
же сподіваюся, що до Дня захис-
ника України, яке ми святкуємо 
14 жовтня, ви це нововведення за-
твердите, а я його підпишу. 

Дорогі співвітчизники!
Перелічені події сталися про-

тягом останнього місяця. Лише на 
слух, лише на перший погляд во-
ни видаються різноплановими. На-
справді, серед них немає нічого ви-
падкового. Всі вони — частина на-
шої державотворчої проукраїн-
ської та проєвропейської страте-
гії, яку ми з вами послідовно вті-
люємо в життя протягом останніх 
чотирьох років і, я твердо наголо-
шую, будемо впроваджувати й на-
далі. Кожна з цих подій — це свід-
чення нашого розриву з колоніаль-
ним минулим. Кожна з них — крок 
до нашої повної свободи від імперії.

Ми нарешті вибралися із лабі-
ринтів багатовекторності. Ледве ви-
скочили із смертельно небезпеч-
ної пастки позаблоковості. І від чо-
тирнадцятого року твердо пряму-
ємо своїм шляхом, і це шлях до Єв-
ропейського Союзу та НАТО. Лише 
інтеграція України до євроатлан-
тичного простору гарантує всім нам 
і мир, гарантує всім нам безпеку, і 
Україні незалежність, а українсько-
му народу підвищення рівня життя.

Це ми з вами збудували боєздат-
ну армію. Ми повертаємо україн-

ській церкві гідне місце у світовому 
православ’ї. Дуже важливо — ми 
нарешті захищаємо, розвиваємо і 
утверджуємо українську мову — 
складову сили та успіху нашого на-
роду. І надалі будемо вживати діє-
вих заходів для зміцнення держав-
ного статусу української мови, по-
силення і поширення її в усіх сфе-
рах публічного життя.

Це дивно — саме під час твер-
дої позиції щодо української мови 
окремі народні депутати покинули 
залу. Але нас ніхто не зупинить. І 
дякую вам за рішучість. І дякую 
вам за єдність.

Армія, мова і віра — це не гас-
ло. Це — формула сучасної укра-
їнської ідентичності. Армія боро-
нить нашу землю. Мова боронить 
наше серце. Церква боронить на-
шу душу.

Напевно, за останні роки вла-
да зробила, і це точно, чимало так-
тичних помилок. І за це на ме-
ні особисто лежить частина від-
повідальності. Але я точно знаю, 
що ми нічим не схибили і не погрі-
шили у питаннях стратегії! Зро-
бити сильну та успішну Україну 
невід’ємною та безспірною части-
ною Європи без жодної перспек-
тиви повернення в зону російсько-
го впливу — це наша мета, наша 
амбіція, наша з вами місія.

Чи є безповоротною наша стра-
тегія? Наскільки їй загрожують 
реванш проросійських сил та без-
відповідальність популістів? Як 
зробити так, щоб виборчий цикл не 
зупинив рух країни, або, ще гірше, 
не розвернув нас назад? Яким чи-
ном не змарнувати те, чого ціною 
великих випробувань досяг укра-
їнський народ? В який спосіб стра-
тегічні успіхи конвертувати у зрос-
тання рівня життя людей? Якими 
мають бути наші невідкладні дії у 
найближчий та наступні роки? Від-
повідям на ці питання і присвяче-
не моє Послання — підсумкове у 
поточній каденції Президента, і з 
прогнозом на прийдешні роки.

Епітети, якими ми характери-
зуємо зовнішнє та внутрішнє ста-
новище, залежать від того, де ми 
прописані, при владі чи в опози-
ції. Але при всіх поточних викли-
ках та загрозах динаміка очевид-
на: ситуація всередині України і 
навколо нас — точно не така дра-
матична, як у чотирнадцятому-
п’ятнадцятому роках.

Ми стали стійкішими та сильні-
шими. Однак, насамперед, хотів би 
відверто наголосити на тому, чим 
більшість суспільства справедли-
во незадоволена.

Не вдалося завершити війну і 
відновити територіальну ціліс-
ність країни.

Унаслідок агресії втрачено 20% 
промислового потенціалу країни. 

Це, звичайно, спровокувало ефект 
доміно для всієї української еко-
номіки. Разом із агресивним за-
криттям Росією свого ринку для 
українських товарів — це спричи-
нило глибоку соціальну кризу. Ми 
вистояли й відновили зростання. 
Однак більшість українців поки 
що не відчули покращення добро-
буту, а рівень життя відновлюєть-
ся повільно і нерівномірно і по ре-
гіонах, і по соціальних, і по вікових 
групах. Особливо незахищеними 
залишаються пенсіонери.

Ми створили антикорупційну 
інфраструктуру. В деякі нові ор-
гани вклали чималі фінансові ре-
сурси, але поки що коефіцієнт їх 
корисної дії мене, як Президента, 
не задовольняє. Суспільство роз-
чароване динамікою антикоруп-
ційної боротьби, і претензії людей 
абсолютно виправдані.

Серйозних масштабів набула 
еміграція з країни. З цим викли-
ком так чи інакше мали чи мають 
справу всі країни Центрально-
Східної Європи, які в процесі єв-
роінтеграції ставали частиною єв-
ропейського ринку праці.

На жаль, влада допустила чи-
мало прорахунків у кадровій по-
літиці, а сміливі експерименти у 
цій сфері виявилися не достатньо 
ефективними.

Темпи реформ зовсім не такі, як 
та швидкість, яку ми проектува-
ли на старті. Проблеми виявилися 
глибшими, спротив — сильнішим, 
рішення — складнішими.

Соціально-економічні проблеми 
тягнуть за собою політичні наслід-
ки. Це і загроза реваншу проросій-
ських сил, і розквіт лівого популіз-
му, і прояви правого радикалізму. 
Це — недовіра до державних ін-
ституцій, сумніви в ефективності 
демократичних методів управлін-
ня, симпатії до анархії або, навпа-
ки, авторитаризму.

На фоні високих очікувань у сус-
пільстві сформувалося відчуття 
глибокого незадоволення. Навіть з 
тих, хто впевнений, що країна про-
сувається в правильному напрям-
ку, чимало таких, хто вважає, ніби 
ми рухаємося зигзагоподібно.

Я навмисне загострюю ува-
гу на цих недоліках. І спеціально 
у структурі виступу поставив їх 
попереду здобутків. Сьогодні як 
ніколи потрібна відверта розмо-
ва. Тільки не ховаючи голову у пі-
сок, тільки визнаючи реальні про-
блеми, ми можемо запропонувати 
суспільству реальний шлях їхньо-
го подолання.

У той же час, — це не я сказав, 
а наші міжнародні партнери ка-
жуть, — що за останні чотири ро-
ки у нас з вами в Україні відбуло-
ся більше позитивних змін, ніж за 
попередні 23 роки незалежності.

Ми зберегли країну. Кремлів-
ська «барбароса», путінський бліц-
криг, план «Русская весна» — все 
це захлинулося за лічені м ісяці.

Ми створили армію, яка звіль-
нила дві третини території Дон-
басу, які були окуповані навесні 
2014 року. Армію, яка локалізува-
ла конфлікт і міцно тримає оборо-
ну на лінії фронту. Вона захищає 
країну по всьому периметру укра-
їнсько-російського кордону.

Ми з вами зміцнили наш міжна-
родний авторитет і організували 
трансатлантичну коаліцію на під-
тримку України з режимом санк-
цій проти країни-агресора Росій-
ської Федерації.

Ми з вами підписали і вигра-
ли у Кремля дипломатичний бій 
за ратифікацію Угоди про асоці-
ацію і поглиблену та всеохоплю-
ючу зону вільної торгівлі з Євро-
пейським Союзом та почали, наре-
шті, отримувати від неї перші ва-
гомі результати.

Зіскочили з російської газової 
«голки», на якій сиділи багато ро-
ків Президенти, Прем’єри, Уря-
ди. Здавалося, приречені були си-
діти на ній вічно. Аж ні: вже два 
роки як не купуємо газу в Росії. А 
блискучий виграш позову проти 
«Газпрому» на 4,6 мільярди дола-
рів у Стокгольмському арбітражі 
зняв з нас непосильний тягар ка-
бальних газових угод 2009 року. 
Як відомо, завдяки ним, цим Уго-
дам, Україна переплатила Крем-
лю десятки мільярдів доларів.

Уникнули дефолту, з кінця 
шістнадцятого року — це теж на-
ше досягнення. Відновили еконо-
мічне зростання. Позавчора Держ-
стат уточнив показники, що у дру-
гому кварталі ВВП збільшився на 
3,8%. Так, це не та цифра, яка нас 
повністю влаштовує. Але це твер-
дий показник економічного зрос-
тання країни.

Окремо, дуже важливо, що ми у 
гуманітарній сфері провели деко-
мунізацію. Визнали на державно-
му рівні армію УНР та Українську 
повстанську армію як учасниць 
національно-визвольних змагань. 
Чому ж це не робилося раніше? 
Сформували чітку політику на-
ціональної пам’яті для зміцнення 
української ідентичності.

Істотно посилили позиції укра-
їнської мови на радіо, телебаченні, 
в кінематографії та книговидав-
ництві. Я вчора мав можливість 
на львівському Форумі видавців 
в цьому переконатися. Якщо ра-
ніше була проблема як примуси-
ти українців не читати російських 
книжок, а читати українські. Сьо-
годні я вам можу твердо сказати 
— це відбулося.

І якщо у вашому місті чи селі 
стали ремонтувати дороги й шко-

ли, освітлювати вулиці, вивозити 
сміття, вам безумовно поталанило 
з міським чи сільським головою. Бо 
потрібна дійсно кмітлива голова, 
щоб розумно розпорядитися тими 
коштами, які передані на місця, а 
сьогодні це більше 51% зведеного 
бюджету, внаслідок нашої програ-
ми децентралізації.

Позитивні зрушення, про які я 
щойно говорив, потребували від-
повідальних, часом складних рі-
шень Парламенту, Президента, 
Кабінету Міністрів. Вдячний за 
спільну роботу народним депута-
там, міністрам, Голові Верховної 
Ради Андрію Парубію і Прем’єр-
міністру Гройсману, Яценюку і 
всім, хто до цього доклався.

А всі разом ми маємо подякува-
ти великому українському наро-
дові за ті дивовижні зміни, які ста-
ли можливими завдяки ратному 
подвигу на фронті й наполегливій 
праці в тилу над розбудовою кра-
їни.

Дорогі співвітчизники!
Безумовно, в короткому По-

сланні я не можу охопити все, тим 
більше що тематично воно при-
свячене питанням нашої європей-
ської та євроатлантичної стратегії. 
До вашої уваги традиційно пропо-
нується аналітична доповідь, під-
готовлена Національним інститу-
том стратегічних досліджень. Я ж 
зупинюся насамперед на тих пи-
таннях, які належать до безпосе-
редніх функцій Президента. Най-
більшу увагу хотів би приділити 
питанням зовнішньої політики та 
оборони, гарантіям суверенітету, 
прав та свобод громадян, загаль-
ній стратегії державного будівни-
цтва.

Почну з головного — з армії. 
Лише шість тисяч повністю гото-
вих до бою вояків весною 2014 ро-
ку могли виставити Збройні Си-
ли України, коли почалася агре-
сія Російської Федерації проти на-
шої держави. І то, якби транспорт 
був з колесами, був з пальним, з 
акумуляторами. Це не докір вій-
ськовим. Це — вирок політикам, 
прем’єр-міністрам і міністрам обо-
рони, які роками скорочували осо-
бовий склад, розпродували зброю, 
розтринькували майно, розбаза-
рювали шпиталі, військові міс-
течка, полігони, розкрадали зем-
лі. Ще б трохи, вони б і солдат пус-
тили з молотка. От що називається 
«заробляти на армії».

У результаті наші воїни вийшли 
захищати Вітчизну босоніж і го-
ліруч проти найбільшої армії на 
континенті. Тим не менш, сконцен-
трувавши всі наявні на той момент 
ресурси, завдяки мужності воїнів 
і потужному волонтерському ру-
хові, завдяки добровольцям — ми 
зупинили агресора.

Влітку чотирнадцятого чимало 
часу і чимало грошей приходило-
ся витрачати на їжу, одяг, взуття, 
аптечки, шоломи. Бронежилети 
для більшості військових частин 
були взагалі зняті з озброєння і не 
планували закупатись. Так само 
як і розгрузки і інші найнеобхідні-
ші речі. Збирали все це з миру по 
нитці. Сьогодні маємо взяти план-
ку зовсім іншої висоти: нові техно-
логії, модернізація, доозброєння і 
переозброєння, точно перехід на 
стандарти НАТО з урахуванням 
нашого унікального досвіду відсі-
чі агресії. Оновлення озброєнь від-
бувається на основі стратегії ім-
портозаміщення, в якій ми позбу-
лися тотальної залежності від по-
стачання комплектуючих із Росій-
ської Федерації. Лише уявіть со-
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бі, що тринадцятого року ця за-
лежність для різних видів озбро-
єнь досягала рівня від 50 до 70 від-
сотків.

Зробити необхідно в рази і на 
порядки більше зробленого. Дій-
сно, ми вийшли на рівень трьох 
відсотків ВВП на оборону. Це 
вперше за роки незалежної Укра-
їни і величезне досягнення. Це від-
чутно для державного бюджету та 
економіки. Але — доволі скромно 
у порівнянні з військовими витра-
тами країни-агресора. Наші обо-
ронні потреби точно значно пере-
вищують наші можливості. І ми 
маємо спільно з вами знайти не-
стандартні виходи. Суспільство, 
Збройні Сили очікують проривних 
та системних рішень в сфері обо-
рони. Вимагаю від військового ке-
рівництва нестандартних та аси-
метричних відповідей на будь-які 
сценарії та плани противника.

Наша армія стає армією нового 
покоління українців. Армія опано-
вує сучасні форми протиборства у 
всіх сферах, як традиційних, так 
і нових, включаючи інформацій-
ний та кіберпростір. Високоточні і 
дальнобійні засоби вогневого ура-
ження, високотехнологічна роз-
відка, ефективні системи управ-
ління, космічна підтримка, ешело-
нована ППО, потужні створені на-
ми Сили спецоперацій, відновлені 
ВМС та інші ознаки сучасної ар-
мії мають стати і поступово ста-
ють реальністю в Україні.

Так, наші наміри амбітні, але ре-
альні. Ми вже з цього року плану-
ємо активну розробку, підготовку 
виробництва та закупівлі сучасно-
го високоточного ракетного озбро-
єння, високоточних боєприпа-
сів для новітніх систем артилерії, 
бронетанкової техніки, високоточ-
них інших засобів ураження. На 
порядок денний найближчого ча-
су виходить нарощування оборони 
української частини акваторії та 
узбережжя Азовського моря.

Від Міноборони та Генераль-
ного штабу вимагаю прискорити 
досягнення оборонним сектором 
стандартів Північноатлантичного 
Альянсу, рівно як і повної опера-
тивної сумісності з арміями країн-
членів цього оборонно-політично-
го блоку.

Та у всіх перетвореннях на пер-
шому місці обов’язково мають бу-
ти люди. Особливі, надзвичай-
ні люди, які обрали професію за-
хисника Вітчизни. Люди — на-
ші воїни, які щоденно ризикують 
собою на передових рубежах за-
хисту держави. Тому на порядку 
денному — системні перетворен-
ня в кадровій політиці, можливос-
тях для прозорого і справедливо-
го кар’єрного росту, в військовій 
освіті, питаннях соціального за-
безпечення.

Грошове забезпечення військо-
вослужбовців Збройних Сил на-
ступного року, відповідно до за-
пропонованого мною рішення Ра-
ди національної безпеки і оборо-
ни, у Державному бюджеті має бу-
ти збільшене не менш ніж на 37%. 
У жовтні почнемо здавати в екс-
плуатацію нові гуртожитки для 
контрактників: 184 нових примі-
щення, у яких поселяться при-
близно 23 тисячі воїнів-контракт-
ників. Частина цього року, части-
на — на початку наступного ро-
ку. Хочу ще раз нагадати, що дже-
релом для фінансування всіх цих 
об’єктів є кошти, які зусиллями 
правоохоронних органів та Гене-
ральної прокуратури були кон-
фісковані у попередньої влади.

Крім того, планується інший 
соціальний проект — компак-
тні квартири для сержантсько-
го корпусу, який також є основою 
Збройних Сил України. Це — час-
тина процесу зміцнення і форму-
вання цього корпусу. Доречно на-
гадати, що ці та інші проекти вті-
люються у життя завдяки актив-
ній підтримці держав-партнерів, 
радників і інструкторів від зброй-
них сил країн-членів НАТО.

Ми з вами повинні зробити все, 
щоб створити комфортні умо-
ви для досвідчених воїнів. Вмо-
тивувати професіоналів уклада-
ти довгострокові контракти. Зао-
хотити до повернення в армію тих, 
хто з різних причин звільнився. А 
взагалі — ми в неоплатному бор-
гу перед нашими воїнами. І не іс-
нує взагалі такої суми, якою мож-
на було б виміряти те, що вони ро-
блять для нашої з вами держави.

Нова армія повинна мати сучас-
ну ідеологію. І тут зміни очевидні. 
Дерадянізація армії — це нові на-
зви військових частин, нові вітан-
ня, нові знаки, нові традиції, нові 
свята, як День захисника України. 
Згадайте, чотири роки тому ми все 
ще святкували — 23 лютого.

Не всі наші оборонні плани вже 
виконано, не всі проблемні питання 
вирішені. Ми чітко бачимо слабкі 
місця, а питання національної без-
пеки і оборони держави залиша-
ються для мене, як для Президен-
та, і для всієї нашої команди абсо-
лютним щоденним пріоритетом.

Дорогі українці!
Найнадійнішими союзниками 

Збройних Сил України у захис-
ті Батьківщини є наші дипломати, 
які діють у надзвичайно складних 
умовах. Їхня робота потребує неа-
биякого досвіду і хисту.

Світ лихоманить, глобальна та 
регіональні системи безпеки не 
ефективно працюють, є під вели-
кою загрозою. Україна перебуває 
в епіцентрі процесів, які визнача-
ють майбутнє континенту та світу. 
І я хотів би подякувати Парламен-
ту, Уряду, який вніс цей проект, 
за прийняття відповідного Зако-
ну «Про дипломатичну службу», 
різкого збільшення фінансуван-
ня української дипломатії, бо зав-
дання, яке стоїть перед україн-
ськими дипломатами — надваж-
ливе. Російська агресія заскочи-
ла Захід зненацька. Проігноровані 
були усі важливі сигнали: і прово-
кацію на Тузлі; і відверто агресив-
ний виступ російського президен-
та на Мюнхенському безпековому 
форумі 2007 року, де він в принци-
пі всіх про все попереджав: і на-
пад у 2008 Росії на Грузію, і пер-
ша реакція на окупацію Криму ви-
явилася напрочуд млявою та без-
зубою. Та навіть тепер — після ти-
сяч спричинених Росією жертв на 
Донбасі, після трагедії MH17, піс-
ля Сирії, після Солсбері — на За-
ході чимало охочих зазирнути Пу-
тіну в душу, чи ще не знаю куди.

І мені цікаво — а що ви хочете 
там побачити, панове? Все ж і так у 
всіх на очах. Росія підтримує праві 
та ліво-популістські рухи, роздму-
хує євроскептицизм, втручається у 
вибори по всьому світу, втручаєть-
ся у референдуми, як це було в Ні-
дерландах. У такий спосіб Кремль 
просуває свої альтернативні поря-
док денний, свої альтернативні цін-
ності, сподіваючись на те, що Захо-
ду дедалі складніше буде тримати 
єдину позицію щодо Москви.

Глибоко помиляється той, хто 
думає, ніби російська агресія ав-
томатично забезпечує нам авто-

матичну підтримку Заходу. Це не 
так. І за підтримку треба щоден-
но боротися. І за ці чотири з поло-
виною роки нам вдалося не про-
сто створити та зберегти потужну 
трансатлантичну коаліцію на під-
тримку України, а й значно роз-
ширити і зміцнити її. Принцип 
«нічого про Україну без України» 
став аксіомою міжнародної полі-
тики. Пропозиції його порушити 
і домовитися у нас за спиною час 
від часу фактично випливають 
кожного місяця і тут же нами га-
сяться.

І ніхто більше не заперечує на-
шу європейську ідентичність. 
Протягом наступного року планую 
перевести у практичну площи-
ну реалізацію моїх ініціатив щодо 
інтеграції України до Цифрово-
го спільного ринку, Енергетичного 
Союзу, а також поглиблення спів-
робітництва у митній сфері.

Але, щоб рухатися далі, перш за 
все нам треба від першої до остан-
ньої літери виконати Угоду про 
асоціацію. Швидкість її реалізації 
наразі недостатня, і я закликаю 
Парламент і Уряд набрати кра-
щий темп. Готовий бути партне-
ром у цьому процесі. Тим більше, 
що Угода щодня доводить свою ді-
євість і правильність. Частка Єв-
росоюзу в експорті коливається 
від сорока двох до сорока трьох 
відсотків, і це вагомий компен-
сатор тих втрат, які через війну, 
економічну блокаду та закриття 
ринків спричинила нам Росія. Ва-
гомий, але недостатній.

Саме тому минулого місяця під 
час щорічної наради керівників 
закордонних дипломатичних за-
кордонних установ піддав кри-
тиці цілу низку наших посольств 
у Латинській Америці, Афри-
ці, Азії. Хіба ринки цих країн не 
важливі для збуту наших това-
рів і створення в Україні нових ро-
бочих місць? Нам потрібно шука-
ти все більше і більше торговель-
них партнерів, точки опори на ре-
гіональних ринках, що демонстру-
ють високі темпи зростання, де є 
попит на нашу продукцію.

Ми вчимося зовнішньополітич-
ному прагматизму і знаходимо 
оптимальний для нас варіант про-
довження гри навіть у найсклад-
ніших партіях. Зокрема, такий 
підхід дав нам можливість вибу-
дувати ефективні стосунки з но-
вою американською адміністра-
цією. Чого лише варте рішення 
Президента США надати Украї-
ні оборонне летальне озброєння. І 
це лише початок. Така співпраця 
буде продовжена. У вівторок Се-
нат США схвалив проект бюдже-
ту Пентагону на 2019 рік, який пе-
редбачає 250 мільйонів доларів 
для безпекової допомоги Україні. І 
це є найкращий доказ того, що між 
Києвом і Вашингтоном існує дуже 
високий рівень довіри.

Нас, звичайно, не можуть не 
турбувати розбіжності між клю-
човими учасниками світової тор-
гівлі. Вони мають глобальний ви-
мір і впливатимуть на нашу еко-
номіку очевидно точно не зі зна-
ком «плюс».

До числа зовнішніх ризиків, які 
ускладнюють наше становище, 
належать також і сплеск лівого і 
правого популізму, зростання єв-
роскептичних настроїв, недемо-
кратичні тенденції в деяких сусід-
ніх країнах, гібридна атака Росії 
на Сполучені Штати Америки, на 
Євросоюз, на Україну.

Дехто у нас ображається, що 
санкції у зв’язку з анексією Кри-

му та російською окупацією Дон-
басу виглядають м’якішими, ніж 
ті, які впроваджено згодом у від-
повідь на втручання у вибори чи 
хімічну атаку в Солсбері. Непри-
ємний осад, звичайно ж є, але ж, з 
іншого боку, надзвичайно важли-
во, що санкції проти Москви тепер 
пов’язані не лише з Україною. Чо-
му? Бо це означає, що приходить 
абсолютно тверезе розуміння того, 
що Росія це не лише наша пробле-
ма. Що вона є загрозою для усього 
цивілізованого світу.

І ми будемо послідовно проти-
діяти спробам послабити санкцій-
ний тиск на Росію. Тактичне за-
вдання Кремля — зняття санкцій 
у січні наступного року під при-
водом нібито невиконання Украї-
ною Мінських домовленостей — я 
думаю, що ми цей сценарій маємо 
зруйнувати. Майже переконаний, 
що зняття ми не допустимо, однак, 
знайте, що ризик пом’якшення є.

Те, що Росія так наполегли-
во бореться з санкціями, свідчить 
тільки про те, що вони ефективні, 
вони діють. Бо рубль падає навіть 
при зростанні цін на нафту. Бо ро-
сійська влада змушена підвищи-
ти пенсійний вік. Російська влада 
пішла на підвищення ПДВ. Це і є 
ціна агресії.

Минулого року неприємною не-
сподіванкою для Кремля став 
факт подовження українським 
Парламентом Закону «Про осо-
бливий порядок місцевого само-
врядування в окремих районах 
Донецької та Луганської облас-
тей». Своїм відповідальним голо-
суванням саме ви, шановні народ-
ні депутати, вибили козир із рук 
Путіна. І хочу наголосити, що ро-
сіянам тоді довелося істотно коре-
гувати свою тактику. Тепер вони 
знову дістали цю заяложену кар-
ту. Кремль та його посіпаки вко-
тре намагаються переконати єв-
ропейську спільноту у неготовнос-
ті української сторони подовжи-
ти дію закону. Це, на думку РФ, 
є нібито свідченням неспромож-
ності України виконувати взяті на 
себе зобов’язання, отже, мовляв, 
санкції у зв’язку з цим мають бу-
ти зняті. Погодьтеся, було би зло-
чинною помилкою дати Московії 
шанс звинуватити Україну в не-
виконанні угод і добитися посла-
блення санкційного тиску. Я абсо-
лютно переконаний, що це точно 
не український сценарій.

Водночас наголошую, що має бу-
ти продемонстрований реальний 
прогрес у врегулюванні, головним 
індикатором якого є узгодження 
параметрів розгортання на Донбасі 
миротворчої місії під егідою ООН. І 
про це я буду говорити наступно-
го тижня під час візиту і виступу у 
Нью-Йорку на Генеральній асамб-
леї Організації Об’єднаних На-
цій. Обов’язково на всій терито-
рії України місія має бути розгор-
нута, обов’язково з її виходом на 
українсько-російський. І це дозво-
лить створити умови для виконан-
ня частини Мінських домовленос-
тей, включно з виведенням росій-
ських військ з окупованої україн-
ської території. Якщо цього не ста-
неться, закон про особливий по-
рядок місцевого самоврядування 
так і не запрацює. Це має бути на-
ша логіка. Вся відповідальність за 
зрив мінського процесу точно має 
лягти на Росію.

Скільки б списів не ламали на-
вколо Мінська, саме завдяки тим 
домовленостям вдалося зупини-
ти активну фазу агресії і добити-
ся режиму санкцій. І головне — 

виграти час і для розбудови ар-
мії, і для переходу від мобілізації 
до контрактного комплектування 
фронтових підрозділів.

Кремль намагається переконати 
наших союзників у нібито підго-
товці Україною силового сценарію 
визволення Донбасу. Звичайно, у 
нас має бути подібна опція, бо вся-
ка армія має бути готова до будь-
яких сценаріїв. В України є пра-
во на самооборону згідно із стат-
тею 51 Статуту ООН. І ми на цьо-
му окремо наголосили у нещодав-
но ухваленому законі про реінте-
грацію Донбасу. Але наша страте-
гія миру полягає у його досягнен-
ні політико-дипломатичним шля-
хом, бо саме такий варіант є опти-
мальним для України і відповідає 
нашим національним інтересам.

Напад Росії почався зі спроби 
анексії Криму, і його поверненням 
вона має завершитися — включно 
з відшкодуванням завданих збит-
ків та наданням цього разу вже ді-
євих гарантій неповторення агре-
сії. Боремося за це у міжнародних 
судах, і, переконаний, переможе-
мо, як перемогли у Стокгольмі — 
«Газпром» має заплатити нам по-
вністю 4,6 млрд доларів.

Ми переконуємо увесь світ, що 
будь-які поступки Кремлю без 
відновлення територіальної ціліс-
ності України — це поразка. По-
разка права і свободи. Це програш 
демократичної Європи і перемо-
га авторитарній Азіопі. А тим ча-
сом у нас самих всю країну обти-
кано біг-бордами із закликом до 
«компромісу» з агресором. Лед-
ве не кожний стовп обсіли голу-
би миру… Тільки тінь від них, від 
цих голубів, наче від двоголового. І 
хай вас не вводить в оману заспо-
кійливе воркотання, бо у дзьобах 
у цих горлиць — насіння миру на 
російських умовах.

«Мир» — це красива й прива-
блива обгортка, в яку можна по-
класти все, що завгодно. Тож ми 
маємо бути пильними. Не забу-
ваймо, що ворог прийшов сюди не 
по Крим, і ворог прийшов сюди не 
по Донбас, ворог прийшов по всю 
Україну. І без України імперія не 
є можливою. То де будемо прово-
дити межу так званого компромі-
су — по Дінцю, по Дніпру, чи мо-
же по Збручу?

В прагненні до справжнього ми-
ру на основі українського інтере-
су, в боротьбі за нього питання су-
веренітету, територіальної ціліс-
ності України та нашого цивіліза-
ційного вибору не є і, я наголошую, 
не будуть предметом компромісу. 
Бо інакше або нас не буде, або ми 
будемо вже не ми, або тут будуть 
стояти воїни іншої держави.

В питаннях же, які не є питанням 
«to be or not to be» ми, звичайно, го-
тові до дипломатичної гнучкості. 
Бо насправді легкої і простої доро-
ги до миру нема, особливо у проти-
стоянні з ворогом, чий військовий 
потенціал значно більший.

Ніхто більше за нас, українців, 
не прагне миру, бо ми, як ніхто ін-
ший дуже добре знаємо, що таке 
війна. І відчули її справжню ціну. І 
відчули справжню ціну цієї війни.

Ще раз наголошую, і «фітіль» 
війни, і ключі до миру знаходяться 
не у Києві, ні в Брюсселі, ні у Ва-
шингтоні. Вони знаходяться у Мо-
скві. Але мир нам принесе не уми-
ротворення агресора… І не зго-
да на умови Росії. До справжньо-
го і справедливого миру нас при-
ведуть лише зміцнення обороно-
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здатності нашої країни, посилення 
нашої армії й укріплення дипло-
матичного корпусу, і збільшення 
єдності всередині країни. Забез-
печити мир і перемогу має як міц-
ний фронт, так і надійний тил, єд-
ність і згуртованість суспільства у 
боротьбі з ворогом.

Посилити таку єдність має ство-
рення Єдиної Помісної Право-
славної Української Церкви. Ек-
зархи Вселенського Патріарха без 
жодних дипломатичних умовнос-
тей сказали мені, що процес на-
дання автокефалії Україні вихо-
дить на фінішну пряму. Сказали 
це публічно. Я не знаю, коли саме 
ухвалять Томос і коли його приве-
зуть до Києва. Але точно впевне-
ний, колесо цієї історії ми розкру-
тили так, що повернути назад його 
вже ніхто не зможе.

Ще сто років тому питання ав-
токефалії було поставлене на по-
рядок денний державним прово-
дом Української Народної Респу-
бліки. 27 років тому Україна від-
новила свою боротьбу за автоке-
фалію. Але вирішальними стали 
останні чотири роки спочатку ти-
хої і кропіткої, а тепер вже публіч-
ної дипломатії, в тому числі за ва-
шою, шановні народні депутати, 
допомогою.

Як і велить Святе Письмо, ми з 
вами точно не будемо поклонятися 
чужим богам. І у внутрішні спра-
ви церкви не буде втручатися дер-
жава, особливо іноземна держава.

Чому вони так б’ються за це?
Бо імперія втрачає один із 

останніх важелів впливу. Томос 
— це фактично ще один Акт про-
голошення незалежності України. 
Для нас власна церква — гаран-
тія духовної свободи. Це — запо-
рука суспільної злагоди. Я гаран-
тую, що держава поважатиме ви-
бір тих, хто вирішить залишити-
ся в тій церковній структурі, яка 
зберігатиме єдність з Російською 
Православною Церквою. І нази-
вати її так само і будемо для того, 
щоб полегшити розуміння. Але в 
той самий час я гарантую, що дер-
жава захистить, і не треба їх ля-
кати, права тих священиків і ми-
рян УПЦ Московського Патріар-
хату, які добровільно приймуть 
рішення вийти з-під Москви, щоб 
разом з іншими православними 
творити Єдину Помісну Право-
славну Українську Церкву.

Значення Томоса виходить за 
межі України. Це — падіння Тре-
тього Риму як найдавнішої кон-
цептуальної заявки Москви на 
світову гегемонію. Тут, на наших 
теренах, вирішується і майбутнє 
світового православ’я. Його з росі-
янами ми теж розуміємо абсолют-
но по-різному, і це ще одна з при-
чин, чому нам з росіянами не по 
дорозі. У них церква — так звана 
скрепа авторитарного режиму. А 
ми як найбільша православна кра-
їна Європи продемонструємо, як 
органічно в одному національному 
організмі уживаються християн-
ство східного обряду і демократія.

Зберегти демократію в умовах 
зовнішньої агресії було непросто. 
Хоча воєнний стан значно поси-
лив би повноваження і можливос-
ті Президента. Я категорично від-
кинув пропозиції його впровади-
ти. Навіть в умовах війни ми не об-
межували політичних прав і сво-
бод громадян, не впроваджували 
цензуру.

Конституційні можливості Пре-
зидента, передбачені парламент-
сько-президентською моделлю, 
не дуже корелюють з тим ступе-
нем відповідальності, яку суспіль-
ство традиційно покладає на все-
народно обраного главу держави. 
Але жодного разу навіть у най-
важчі роки, коли країну букваль-
но душило зашморгом внутріш-
ніх та зовнішніх проблем, Прези-
дент не попросив про збільшення 
повноважень. Більше того, від де-
яких з них відмовився. Якщо ви не 
помітили при призначенні суддів, 
в тому числі.

В країні працює система стри-
мувань і противаг. Українці не 
схильні віддавати монополію на 
урядування одній політичній си-
лі. Влада носить коаліційний ха-
рактер. Коаліційним по суті є і 
наш Уряд. Коаліційною по-суті є 
навіть найбільша парламентська 
фракція. При цьому ми знаходимо 
спільну мову, ухвалили всі разом 
рекордну кількість реформатор-
ських рішень. Президент не ду-
же часто накладає вето на закони 
і жодного разу за всі роки не ско-
ристався своїм законним правом 
призупиняти рішення Кабміну із 
одночасним зверненням до Кон-
ституційного Суду.

Європейська стратегія диктує 
нам алгоритм розвитку політичної 
системи як парламентсько-прези-
дентської представницької демо-
кратії. При цьому країні потрібен 
Президент і Верховний Головно-
командувач для організації ефек-
тивного захисту країни. А це і є го-
ловним у роботі глави держави.

Минулого року я відхилив чис-
ленні пропозиції щодо конститу-
ційних змін у політичній системі. 
Вважаю, що перед виборами та-
кі маневри не відповідають євро-
пейській політичній культурі, яка 
вчить нас грати за правилами, а не 
з правилами.

Але звичайно з інтересом стежу 
за суспільною дискусією. Катего-
рично неприйнятними вважаю ті 
пропозиції, які просувають явно 
недемократичні моделі. Хтось від-
верто адвокатує «освічений авто-
ритаризм», а хтось камуфлює йо-
го в «парламентаризм канцлер-
ського типу».

Тільки, якщо вчитатися у зміст, 
а не в заголовок, там у канцлера 
повноважень більше, ніж у кайзе-
ра, а в «рейхстагу» — по суті од-
нопартійна система. Режим од-
ноосібної влади ні до чого доброго 
Україну на привів, це урок, який 
треба запам’ятати абсолютно всім.

Примара авторитаризму не 
єдиний виклик, пов’язаний з при-
йдешніми виборами. Актуальною 
є і загроза реваншу. На жаль, на 
українській політичній шахівни-
ці є фігури, які дозволяють Мо-
скві ходити собою. За чотири роки 
ми відновили не лише армію, але й 
розвідку, тому маємо не приблиз-
не, а доволі точне уявлення про 
плани Кремля. Відомо, як на базі 
п’ятої колони мріють сформувати 
потужну проросійську опозицію в 
новому парламенті, а якщо пощас-
тить, то ще й зробити її учасницею 
нової коаліції з правом вето на єв-
ропейську та євроатлантичну ін-
теграцію.

Ми бачимо, як п’ята колона під-
німає голову, намагається зібра-
ти до купи різні свої шеренги, ко-
ристуючись перевагами демокра-
тії, активізується в інформаційно-
му просторі. Наше завдання над-
звичайно складне — дати їм відсіч 

не порушуючи норм європейської 
демократії.

Свою роль бачу в тому, щоби си-
лою закону і силою переконання 
не дати жодного шансу тим, хто 
міг би поставити під сумнів наш 
власний шлях, шлях незалежнос-
ті, шлях європейської та євроат-
лантичної інтеграції!

Однак деякі українські політи-
ки тиражують фейки російської 
пропаганди, намагаються зняти 
з агресора відповідальність за ві-
йну, цинічно перекладаючи її з 
Росії на Україну.

Деякі телеканали, газети та ін-
тернет-видання стали неприхова-
ними рупорами російської пропа-
ганди.

Я поділяю думку Голови Верхо-
вної Ради про те, що у період вибо-
рів питання інформаційної безпе-
ки є одним із головних; що частина 
нашого інформаційного поля так 
само окупована, як частина суве-
ренної території.

Друзі, я радий, що в парламен-
ті теж усвідомлюють глибину ціє ї 
проблеми, хоча комусь це й неці-
каво. В Україні все ще діє мережа 
російської агентури, яка бере під 
контроль медіа, плодить «неза-
лежні» громадські організації.

Вони дійсно незалежні, але не-
залежні від України, але під-
контрольні Кремлю, і роздмуху-
ють антиукраїнські, антиєвропей-
ські та антиамериканські настрої.

Отож, підтримую ідею законо-
проекту про реєстрацію агентів 
впливу держави-агресора Росій-
ської Федерації.

Наголошую, саме держави-
агресора, тому такий закон жод-
ним чином не вплине ані на гро-
мадянське суспільство, ані на мас-
медіа, ані на свободу слова.

Хотів би також закликати не 
руйнувати країну популізмом, 
тверезо оцінювати безпрецедент-
ну складність викликів та загроз, 
які постали перед Україною. Адже 
більшість із них не мають простих 
рішень. Не вірте цьому.

Власний досвід навчив мене, як 
важливо дуже обережно і відпові-
дально ставитися до тих обіцянок, 
які даєш людям. Понад чотири ро-
ки тому я заявив, що АТО трива-
тиме години, а не місяці. Я шко-
дую, що породив завищені очіку-
вання. Тому кілька тижнів тому я 
перепросив, що подав надію, яка 
не збулася. Звісно, попросив за це 
вибачення, але хотів би, щоби ця 
історія стала уроком не лише для 
мене, а й для всіх українських по-
літиків. 

Реагувати на всі ризики і загро-
зи маємо шляхом відповідального 
вибору, коли треба буде не лише 
обрати Президента й новий пар-
ламент, але й точно підтвердити 
незмінність нашого проєвропей-
ського державного курсу.

До початку виборчого циклу за-
лишається мало часу. Вже зовсім 
близько 31 березня, а там не за го-
рами і парламентські вибори. Дя-
кую народним депутатам за те, що 
цього тижня ви ухвалили закон, 
який розблоковує процес ухва-
лення ЦВК.

Я, як Президент, гарантую віль-
ні, чесні й демократичні вибори 
глави держави, нового парламен-
ту, органів місцевого самовряду-
вання так, як вони були проведе-
ні в 2014—15 роках.

Процес волевиявлення має від-
повідати нашій європейській 
стратегії і ще раз зарекомендува-
ти Україну як лідера в дотриманні 

стандартів демократії на постра-
дянському просторі.

Певен, що в партійні програми 
вже внадцяте повписували обі-
цянку скасувати депутатську не-
доторканність. Наполягаю на не-
відкладному голосуванні відпо-
відних змін до Конституції. Мак-
симально спростив вам завдання, 
шановні народні депутати, запро-
понувавши ввести цю норму з на-
ступного скликання. Конституцій-
ний Суд дав добро. Настав момент 
істини. Будьмо чесними з народом. 
Прошу вас, проголосуйте. А якщо 
ні, то тоді більше не обіцяйте цього 
ніколи. Це чесно.

Дорогі українці!
Шановні народні депутати!
Наша європейська стратегія 

— це двосторонній рух. Не лише 
членство України в Євросоюзі, а 
й глибинна внутрішня європеїза-
ція України.

Стати європейською країною 
означає повністю сприйняти єв-
ропейський дух політичних сво-
бод, чесної конкуренції і рівності 
можливостей. Це те, що назива-
ється порядком відкритого досту-
пу. Країни Європи йшли до нього 
століттями. Нам цим шляхом тре-
ба промчати максимум за десять 
років.

Українська економіка для при-
скорення зростання потребує ко-
лосальних інвестицій і нових ро-
бочих місць. У рейтингу Всесвіт-
нього банку Doing business Укра-
їна за п’ять років піднялася на 
шістдесят одну сходинку. Лише 
за рік ми з вами прийняли закони, 
які безпосереднім чином вплива-
ють на покращення інвестиційно-
го клімату: про приватизацію, на-
решті скасували сумнозвісний ва-
лютний декрет, якому було вже 25 
років, прийняли закон про валю-
ту, про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю. 
Дякую вам за те, що підтримали 
пропозицію Президента про єдине 
вікно на митниці. Забезпечено ма-
крофінансову стабілізацію і точ-
ний вихід України із зони ризику 
по дефолту.

Інвестори помітили результа-
ти антикорупційної стратегії, та-
кі як впровадження ProZorro, яку 
визнали найпрозорішою у світі 
системою державних закупівель; 
електронне автоматичне відшко-
дування ПДВ, очищення від ко-
рупції газового сектору, початок 
створення Вищого антикорупцій-
ного суду тощо. В шість мільярдів 
доларів щорічно оцінюють експер-
ти економічний ефект від цих ан-
тикорупційних заходів.

Минулого тижня я був присут-
ній на підписанні двох великих ін-
вестиційних угод на загальну су-
му майже в мільярд доларів. Це 
лише минулого тижня. Одна з них 
стосується альтернативної енер-
гетики, інша — найбільша інвес-
тиція в АПК за часи незалежності 
буде робитися на території чоти-
рьох українських областей.

Отже, іноземні інвестори ві-
рять в перспективу нашої країни 
і створюють тут нові робочі місця. 
На наш ринок один за одним вихо-
дять кілька світових торговельних 
брендів. Напевно, у передчутті 
зростання купівельної спромож-
ності українців.

Це — позитивна тенденція, яку 
нам треба посилити. Ще до виборів 
ми б могли ухвалити закон про по-
даток на виведений капітал, який 
підтримує саме українського ви-
робника. Хоча правильніше було 

б його називати податком на виве-
дення капіталу. Не треба виводити 
— вкладайте в Україну, бо він сти-
мулює вкладати у виробництво.

І закони про концесії, про про-
цедуру банкрутства, про бізнес-
омбудсмена. Про посилення пер-
сональної відповідальності пра-
цівників контролюючих органів. 
Нарешті, дуже важливим є зако-
нопроект «Про Національне бю-
ро фінансових розслідувань». На 
жаль, його в парламенті поклали 
під сукно, бо нібито він посилює 
повноваження Президента.

Звичайно за півроку до вибо-
рів дякую за таку позитивну оцін-
ку моїх подальших політичних 
перспектив. Але закон про інше 
— про захисні бар’єри для бізне-
су від тиску цілого сонму різних 
правоохоронних органів ми маємо 
припинити. Це чесно по відношен-
ню до українського бізнесу.

Я не втрачаю надії на підтримку 
вами цього законопроекту, так не-
обхідного для покращення інвес-
тиційного клімату. 

Водночас розумію, що, на жаль, 
немає шансів на виважене і дер-
жавницьке рішення щодо ство-
рення цивілізованого ринку зем-
лі, яке зараз буде важко провести.

Якщо кого цікавить, як цей глу-
хий кут вписується в нашу євро-
пейську стратегію, хотів би нага-
дати, що Європейський суд з прав 
людини визнав, що мораторій на 
вільний ринковий обіг землі пору-
шує права українців. 

Кроки із покращення інвести-
ційного клімату і створення робо-
чих місць мають супроводжувати-
ся продовженням політики легалі-
зації зайнятості і зростання заро-
бітних плат, що в свою чергу дасть 
можливість підвищувати пенсії. 
На моїх регулярних, разом з Уря-
дом та силовиками зустрічах з біз-
нес-асоціаціями роботодавці деда-
лі частіше скаржаться не на тиск, 
а на дефіцит робочої сили.

Залізну завісу на кордоні, як в 
радянські часи, ніхто ставити не 
буде.

Дорогі роботодавці, вихід один 
— збільшуйте зарплати, якщо не 
хочете, щоб українці їхали за кор-
дон, а працювали у нас. По рин-
ку заробітної плати ви маєте бути 
конкурентноздатними. Я вже го-
ворив про те, що Україна стає час-
тиною єдиного європейського рин-
ку праці, і тут теж нікуди не діти-
ся від конкуренції.

Дорогі українці!
Дим війни ще не розвіявся над 

цією частиною Європи. Але крізь 
нього вже чітко видно — Україна 
може стати і стане новою історією 
успіху, новим простором європей-
ського зростання. Як сформулю-
вав це буквально днями один за-
кордонний друг нашої країни, «за 
останні чотири роки Україна зна-
йшла свою ідентичність і утверди-
лася в якості динамічної європей-
ської сили».

Що нам потрібно?
Треба бути сміливими. Для цьо-

го треба мати бачення майбутньо-
го. Те, що англійською мовою на-
зивається «vision». Воно у нас є. 
Ми знаємо, що немає більш пере-
конливого аргументу на користь 
європейської України, ніж успіх.

Наступному поколінню україн-
ців маємо передати успішну єв-
ропейську Україну. І саме так і 
станеться, якщо лише не віддамо 
країну до рук реваншистів, попу-
лістів і демагогів.

Слава Україні!

Послання Президента України 
до Верховної Ради України «Про внутрішнє 
та зовнішнє становище України в 2018 році»

(Закінчення.  
Початок на стор. 1—3)

Джерело: president.gov.ua
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Як козачата самураїв перемогли
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  

«Урядовий кур’єр»

Майже опівночі 9 вересня в 
терміналі аеропорту Бо-

риспіль грянув духовий оркестр. 
«Мабуть, якогось олігарха зу-
стрічають», — перемовлялися 
пасажири. Насправді ж так уро-
чисто зустрічали збірну коман-
ду школярів України з інфор-
матики, яка на профільній Між-
народній олімпіаді в японському 
місті Цукуба виборола 9-е місце. 
А там змагалося 337 учасників із 
87 країн. Учні з України вияви-
лися сильнішими навіть за гос-
подарів олімпіади — японців. А 
також за їхніх ровесників із Ве-
ликої Британії та Німеччини. 

Землетрусу 
не злякалися

Із чотирьох членів команди 
троє — Софія Мельник («срі-
бло»), Назарій Деньга («срібло») 
та Даниїл Смельський («золото») 
— представники Полтавсько-
го обласного наукового ліцею-
інтернату «Політ» при Кремен-
чуцькому педагогічному коле-
джі імені А.С. Макаренка. Чет-
вертий член команди Адальберт 
Макарович («бронза») з Ужгоро-
да, але і його до олімпіади готу-
вав колишній ліцеїст коледжу й 
неодноразовий учасник міжна-
родних олімпіад з інформатики 
Сергій Оришич, який зараз на-
вчається в Ужгородському на-
ціональному університеті. На-
ставник команди — заслужений 
вчитель України, кавалер орде-
на «За заслуги» III та II ступенів 
Валентин Мельник також пред-
ставник зазначеного коледжу, 
викладає там інформатику. 

Він розповів, що його підопіч-
ним перемога далася непросто. 

Готуючись до олімпіади, вони 
майже місяць недосипали, вста-
вали о 2-й ночі, бо коли у нас ніч, 
в Японії ранок. Тож треба бу-
ло призвичаїтися до зміни ча-
сового режиму. Переліт у Кра-
їну Вранішнього Сонця тривав 
майже 16 годин. Летіли через Ві-
день, оскільки прямих рейсів ту-
ди з України немає. Організато-
ри гарно зустріли, забезпечили 
житлом і харчуванням. 

Відразу по прильоту органі-
затори зібрали всіх учасників і 
провели для них інструктаж, як 
поводитися під час землетрусу. 
Той тиждень у Японії видався 
напрочуд сейсмічно активним. 
Показали, де краще стояти, ко-
ли трясе. У японців столи міцні, 
під ними можна сховатися: як-
що щось упаде згори, то стіл не 
проб’є. Софійка, Назарій і Дани-
їл начебто були готові до земле-
трусу. Але коли 5 вересня посе-
ред ночі Назарій прокинувся від 
того, що його ліжко й будинок 
розгойдуються, хлопцеві стало 
лячно. На щастя, трясло недов-
го, і він знову ліг спати. А ось Со-
фійка навіть не відчула підзем-
них поштовхів амплітудою 4,2—
6 балів, настільки була стомлена. 

Землетрус — іще півбіди. 
Страшніший був тайфун увечері 
того дня. Пориви вітру були такі, 
що наші дерева повиривало б із 
корінням. А з їхніх тільки гілоч-
ки попадали, бо великі гілки на 
деревах японці обпилюють. 

Діти презентували 
Україну

Олімпіада тривала з 1 по 8 ве-
ресня. Було два тури, на кожен 
із яких відводили по 5 годин, 
протягом яких треба було роз-
в’язати по 3 задачі практичного 
спрямування. Кожна задача оці-
нювалася у 100 балів. Щоб по-
трапити до списку переможців, 
необхідно набрати якомога біль-
ше балів. Задачі були авторські, 
потребували знань з різних дис-
циплін. Для їх розв’язання тре-
ба було придумати алгоритм або 
й зв’язувати їх по кілька. Са-
мі тільки умови задач займали 
4—5 сторінок формату А-4. Це 
ж скільки треба тримати в голові 
й нічого не переплутати! Чима-
ло учасників олімпіади вже «по-
відрощували бороди», адже гра-
ничний вік — 22 роки. А нашим 
ліцеїстам із Кременчука по 15—
16. Проте впоралися й усьому 
світові показали, що не менш ро-
зумні, ніж найкращі представ-
ники інших національностей. 

Серед 337 учасників олімпіа-
ди дівчаток було лише 12, а при-
зерок — 4. В їх числі й Софія 
Мельник. Учениця 10 класу лі-

цею при Кременчуцькому педа-
гогічному коледжі. Розповідає, 
що під час першого туру і після 
нього не дуже хвилювалася. За-
вдання другого туру були зна-
чно складнішими. Коли виходи-
ла з інформаційного центру, ду-
мала, що залишиться без медалі. 
Чомусь здавалося, що результа-
ти інших учасників будуть наба-
гато кращими. Розв’язати ці за-
дачі вдалося лише китайцям, во-
ни й посіли перше місце на олім-
піаді. 

Повернувшись додому, в Кре-
менчук, Софія й Назарій трохи 
перепочили й знову наполегли-
во готуються до чергових зма-
гань та конкурсів різного рівня, 
в яких беруть участь щоміся-
ця. Для Даниїла з Адальбертом 
ця учнівська олімпіада в Япо-
нії стала вже останньою, тому 
що вони вступили на 1-й курс 
факультету кібернетики (спе-
ціальність «інформатика») сто-
личного Шевченкового універ-
ситету. Можливо, Софія з На-
зарієм візьмуть участь і в між-
народній олімпіаді з інформати-
ки, яка відбудеться у 2019 році 
в Баку (Азербайджан). Та щоб 
туди потрапити, треба перемог-
ти у багатьох турнірах нижчо-
го рангу. Тобто діти постійно пе-
ребувають у тонусі, не випада-
ють із системи профільної під-
готовки. 

Керівництво коледжу подба-
ло про те, щоб ця підготовка 
проходила якісно. У селі Пото-
ки — чудовий навчально-оздо-
ровчий комплекс «Ерудит», де є 
комп’ютерна техніка й майдан-
чики для занять спортом. Ва-
лентин Мельник ним серйозно 
займався, тож спроможний ор-
ганізувати необхідні фізкульт-

уроки, які допоможуть зберег-
ти зір і поставу. На базі «Еруди-
та», окрім цього, двічі на рік пра-
цює Всеукраїнська комп’ютерна 
школа, якій цьогоріч виповнило-
ся 5 років. У ній до олімпіад з ін-
форматики одночасно готують 
по 100 дітей, туди приїжджа-
ють і читають їм лекції найкра-
щі програмісти України. 

Кузня програмістів
Дехто думає, що програмісти 

не читають книжок і весь віль-
ний час проводять за ком п’ю-
тером. Та це не так. Софія Мель-
ник і книжки читає, й займала-
ся бально-спортивними танця-
ми. А ще вона артистична, не-
вимушено тримається на сце-
ні. Одинадцятикласник Наза-
рій Деньга займається плаван-
ням. Багато юних програміс-
тів (у всьому світі під інформа-
тикою розуміють програмуван-
ня), зокрема ліцеїстів, захоплю-
ються музикою. Грають на гі-
тарі, скрипці, синтезаторі. Гар-
но співають. Але така вже спе-
цифіка їхнього покликання, що 
доводиться чимало часу прово-
дити за комп’ютером. 

Директор Кременчуцьког о 
педагогічного коледжу імені 
А.С. Макаренка Іван Гальченко 
розповів, що перший ком п’ютер 
у 1980-х їм подарував земляк, 
який нині живе у Канаді. Той 
комп’ютер ледве помістився у 
ГАЗон. До послуг нинішніх лі-
цеїстів 8 ком п’ютерних класів, 
майже 250 нових комп’ютерів, 
планшетні класи. Із 2006 року 
ліцеїсти коледжу щороку бе-
руть участь і стають призерами 
міжнародних учнівських олім-
піад з інформатики. 

Повторюся, в цьому чима-
ла заслуга педагога з великої 
літери Валентина Мельника, 
який підготував уже 21 призе-

ра міжнародних олімпіад. Це 
неабияке досягнення: стільки 
програмістів — призерів най-
престижніших змагань не під-
готував жоден інший вчитель 
в Україні, а можливо, й у світі. 
Однак на міжнародні змаган-
ня він їздить за власний кошт. 
Держава оплачує поїздки тіль-
ки учнів-конкурсантів та ке-
рівників. Уже потім коледж 
частково компенсує педагогові 
витрати преміями. 

Директор департаменту на-
уки і освіти Полтавської обл-
держ адміністрації Олена Хар-
ченко пишається успіха-
ми ліцеїстів Кременчуцько-
го педагогічного коледжу імені 
А.С. Макаренка. Вона запевни-
ла, що їх, а також їхнього вчи-
теля й наставника Валентина 
Мельника обов’язково відзна-
чать преміями в межах облас-
ної програми «Опікуємося осві-
тою». Крім того, їхній департа-
мент поставить перед обласною 
радою питання щодо збільшен-
ня розміру винагород. 

Також департамент подав 
до Міністерства освіти і науки 
України клопотання про наго-
родження Валентина Мельника 
орденом «За заслуги» I ступеня. 

Зліва направо: срібні призери Міжнародної учнівської олімпіади з інформатики в Цукуба (Японія) Софія 
Мельник і Назарій Деньга, володар золотої медалі Даниїл Смельський, заслужений вчитель України 
кавалер ордена «За заслуги» III та II ступенів Валентин Мельник

На Міжнародній олімпіаді з інформатики в японському місті Цукуба 
змагалося 337 учасників із 87 країн

Чимало учасників олімпіади вже «повідрощували 
бороди», адже граничний вік — 22 роки. 
А нашим ліцеїстам із Кременчука по 15—16. Проте 
впоралися й усьому світові показали, що не менш 
розумні, ніж найкращі представники інших 
національностей. 
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання таким, що втратив чинність, 
Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і реалізації цукру»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державне регулю-

вання виробництва і реалізації цукру» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., 
№ 32, ст. 268 із наступними змінами).

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. У частині першій статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпор-

ту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., 
№ 44, ст. 281; 2000 р., № 3, ст. 23) слова «крім обов’язкових мінімальних цін на 
реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» та квоти 
«В» і цукру квоти «А», які визначаються відповідно до Закону України «Про дер-
жавне регулювання виробництва і реалізації цукру» виключити.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цьо-
го Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м.  Київ 
4 вересня 2018 року 
№ 2518-VIII

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження щорічної премії 

Президента України  
«Українська книжка року»

На підставі рішення Комітету зі щорічної премії Президента України «Україн-
ська книжка року» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудити щорічну премію Президента України «Українська книжка року»:
книжковому виданню «Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах» у номіна-

ції «За видатні досягнення у галузі художньої літератури»;
книжковому виданню «Євангеліє Бучацьке XII — XIII ст.» у номінації «За ваго-

мий внесок у розвиток українознавства»;
книжковому виданню «Шалахмонеси. Вірші для дітей» у номінації «За сприян-

ня у вихованні підростаючого покоління».
2. Присвоїти звання лауреата премії Президента України «Українська книжка 

року»:
за книжкове видання «Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах»:
ЖУЛИНСЬКОМУ Миколі Григоровичу — авторові;
товариству з обмеженою відповідальністю «Видавниче підприємство «Ярос-

лавів Вал» — видавництву;
за книжкове видання «Євангеліє Бучацьке XII — XIII ст.»:
СТЕПОВИКУ Дмитру Володимировичу — авторові;
державному спеціалізованому видавництву художньої літератури «Дніпро» — 

видавництву;
за книжкове видання «Шалахмонеси. Вірші для дітей»:
ФАЛЬКОВИЧУ Григорію Аврамовичу — авторові;
товариству з обмеженою відповідальністю «Часопис «Дух і літера» — видав-

ництву.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 вересня 2018 року
№285/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про надання Львівській обласній філармонії 
статусу національної

Ураховуючи вагомий внесок Львівської обласної філармонії у розвиток та по-
пуляризацію музичного мистецтва, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Надати Львівській обласній філармонії статус національної та надалі іменувати 
її — Львівська національна філармонія.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
19 вересня 2018 року
№286/2018

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі у роботі 
73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

1. Утворити делегацію України для участі у роботі 73-ї сесії Генеральної Асамб-
леї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки) у такому складі:

КЛІМКІН Павло Анатолійович — Міністр закордонних справ України, глава де-
легації

ЄЛЬЧЕНКО Володимир Юрійович — Постійний представник України при Орга-
нізації Об’єднаних Націй, заступник глави делегації

ВАСИЛЕНКО Володимир Андрійович — професор Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» (за згодою), заступник члена делегації

ГЕРАСИМЕНКО Олег Владиславович — Посол з особливих доручень Міністер-
ства закордонних справ України, заступник члена делегації

ГЕРАЩЕНКО Ірина Володимирівна — Перший заступник Голови Верховної Ра-
ди України, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації 
в Донецькій та Луганській областях (за згодою), член делегації

ГОПКО Ганна Миколаївна — голова Комітету Верховної Ради України у закор-
донних справах (за згодою), член делегації

ДЖАПАРОВА Еміне Айяровна — перший заступник Міністра інформаційної 
політики України, заступник члена делегації

ДЖЕМІЛЄВ Мустафа — Уповноважений Президента України у справах крим-
ськотатарського народу, народний депутат України (за згодою), член делегації

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович — заступник Міністра закордонних справ Украї-
ни, член делегації

ОНІЩЕНКО Юрій Володимирович — Керівник Головного департаменту страте-
гічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента Укра-
їни, перший помічник Президента України, заступник члена делегації.

Дозволити главі делегації залучати для забезпечення роботи делегації радни-
ків, експертів і технічних працівників.

2. Затвердити Директиви делегації України на 73-ю сесію Генеральної Асамб-
леї ООН (додаються, таємно).

3. Міністерству закордонних справ України забезпечити фінансування витрат, 
пов’язаних з участю делегації України у роботі 73-ї сесії Генеральної Асамблеї 
ООН.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 вересня 2018 року
№147/2018-рп

Безконтрольність породжує правопорушення   
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

СОЦПОЛІТИКА. 57 держав-
учасниць ОБСЄ, неурядові ор-
ганізації цих країн та представ-
ники громадянського суспіль-
ства взяли участь у щорічній 
нараді Організації з огляду імп-
лементації зобов’язань держав-
учасниць у людському вимірі. 

Ця нарада — найбільший і 
найавторитетніший форум ОБ-
СЄ в галузі основоположних 
прав і свобод людини, верхо-
венства права, демократії, то-
лерантності та недискримі-
нації. Україну на цьому фору-
мі представляє заступник мі-
ністра соціальної політики На-
талія Федорович. Вона допові-
ла делегаціям країн-учасниць 
про основні досягнення нашої 
країни у галузі протидії торгів-
лі людьми.

В Україні зросла кількість 
ідентифікованих осіб, які по-
страждали від торгівлі людь-
ми. Так, у 2017 році Мінсоцпо-
літики встановило статус осо-
би, яка постраждала від тор-
гівлі людьми, 198 громадянам, 
що на 88% перевищило по-
казник 2016 року (110 осіб) та 
у 2,5 раза більше за показник 
2015 року (83 особи). Крім то-
го, протягом І півріччя 2018 ро-
ку Мінсоцполітики встанови-
ло статус особи, яка постраж-
дала від торгівлі людьми, 112 
громадянам, що перевищує 
показник кількості встановле-
них статусів за весь 2016 рік 
(110 осіб).

Серед проблемних питань 
сьогодення — окупація Криму 
та частини території Донецької 
та Луганської областей, де ви-
падки порушення прав людей, 
зокрема дітей, набувають сис-
тематичного характеру.

Також однією з проблем є 
вербування громадян Укра-
їни для роботи за кордоном 
як наркокур’єрів, повідомляє 
прес-служба Міністерства со-
ціальної політики. На сьогодні 
до Національної поліції зверну-
лося понад 300 родичів осіб, які 
перебувають у місцях позбав-
лення волі у Росії.

Заступник міністра заклика-
ла всі держави-учасниці нара-
ди об’єднати зусилля для по-
шуку механізму боротьби з 

торгівлею людьми, який, зо-
крема, дасть змогу захисти-
ти права осіб, що перебувають 
на тимчасово окупованих те-
риторіях. Воєнні дії збільшують 
кількість випадків домашнього 
насильства та насильства за 
ознакою статі та потребують 
особливої уваги до дотриман-
ня прав жінок і чоловіків різних 
соціальних груп.

Крім того, на засіданні, при-
свяченому обговоренню пи-
тань забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чолові-
ків, а також запобігання та про-
тидії домашньому насильству 
та насильству за ознакою ста-
ті, Наталія Федорович допові-
ла: за останні два роки в Укра-
їні почали роботу сім центрів 

допомоги жінкам, що постраж-
дали від домашнього та ген-
дерного насильства.

Наталія Федорович повідо-
мила про нові нормативно-пра-
вові акти: Національний план 
дій виконання рекомендацій 
CEDAW щодо реалізації Кон-
венції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок на 
період до 2021 року; Держав-
ну соціальну програму забез-
печення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків на пері-
од до 2021 року; зміни до Наці-
онального плану дій щодо ви-
конання резолюції Ради Безпе-
ки ООН «Жінки, мир, безпека» 
на період до 2020 року.

Посадовець вказала й на по-
зитивні зміни в законодавстві 
у галузі протидії домашньому 
і гендерно обумовленому на-
сильствам: має чинність закон 
про запобігання та протидію до-
машньому насильству. У ньому 
закладено всеосяжний підхід 
до реагування; внесено зміни 
до Кодексу про адміністративні 
порушення, Цивільного проце-
суального кодексу, закону про 
судовий збір, домашнє насиль-
ство нарешті підпадає під дію 
Кримінального кодексу.

Нині в Україні допомогу по-
страждалим надають 46 мо-
більних бригад соціально-пси-
хологічної допомоги, що ді-
ють в десяти областях Украї-
ни (охоплюють 48 міст і 47 ра-
йонів), включно з віддалени-
ми поселеннями й населени-
ми пунктами біля лінії розме-
жування.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
kr

ym
so

s.
co

m

В окупованому Росією Криму тривають репресивні 
переслідування незгодних

Недобросовісних туроператорів 
позбавлятимуть ліцензій

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

АКТУАЛЬНО. Уряд підтри-
мав ініційовані Мінекономроз-
витку рішення, спрямовані на 
вдосконалення системи дер-
жавного контролю над здій-
сненням туроператорської ді-
яльності в Україні.

По-перше, відтепер Мін-
економрозвитку в переліку 
контро люючих органів, на які 
не поширюється дія морато-
рію на перевірку бізнесу в час-
тині надання фахівцям відом-
ства права проведення плано-
вих перевірок дотримання ту-

ристичним бізнесом ліцензій-
них умов здійснення туропе-
раторської діяльності до кінця 
2018 року.

По-друге, введено нові кри-
терії оцінювання ступеня ри-
зиків від здійснення туропера-
торами діяльності, що підлягає 
ліцензуванню. Від цієї оцінки 
залежатиме встановлення пе-
ріодичності здійснення Мінеко-
номрозвитку перевірок самих 
туроператорів з урахуванням:

— виду туроператорської ді-
яльності (виїзний, в’їзний та 
внутрішній туризм), де виїзний 
туризм визначається з найви-
щим ступенем ризику;

— обсягу наданих туристич-
них послуг (кількість туристів, 
що скористалися туристични-
ми послугами протягом року): 
що більша кількість споживачів 
послуг, то вищий ризик для них 
від провадження туроператора-
ми своєї діяльності;

— наявності протягом остан-
ніх трьох років порушень ліцен-
зійних умов туроператором;

— наявності судового рішен-
ня про задоволення цивільного 
позову споживача туристичних 
послуг.  

Відповідно до цього уряд 
також впровадив оцінюван-
ня туроператорів за ступе-

нем ризику їхньої діяльнос-
ті з урахуванням суми балів, 
нарахованих за всіма визна-
ченими критеріями: від 41 до 
100 балів — високий ступінь 
ризику; від 21 до 40 балів — 
середній ступінь ризику; від 
0 до 20 балів — низький сту-
пінь ризику.  

Такі зміни дадуть змо-
гу фахівцям міністерства не-
відкладно вживати заходів у  
разі виявлення порушень  
тур операторами ліцензійних 
умов провадження їхньої ді-
яльності та позбавляти недо-
бросовісних ліцензії на її про-
вадження.

Кластер навчає і працює на потреби ринку 
Микола ПЕТРУШЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ІНІЦІАТИВА. Три роки пра-
цює Київський освітній інвес-
тиційно-технологічний клас-
тер легкої промисловості. 
Оскільки в Україні така фор-
ма кооперації, на жаль, пе-
ребуває на початковому ета-
пі впровадження, а в розвине-
них країнах світу стала про-
відною, то що ж демонструє і 
в чому переконує столична ін-
новація?

Кластер демонструє ак-
тивне впровадження універ-
ситетської науки у виробни-
цтво. Його ініціатором висту-
пив ректор Київського наці-
онального університету тех-
нологій та дизайну, академік 
НАПН України, лауреат Дер-
жавної премії в галузі науки і 
техніки Іван Грищенко.

Він усвідомлює, що освіт-
ня діяльність — вид економіч-
ної. Тож КНУТД не просто іні-
ціатор створення кластеру, а 
забезпечує його науковий су-
провід. Свідчення цього — три 
державні премії в галузі науки 
й техніки за останні роки. Тоб-
то наукові роботи, які тут про-
водять, мають прикладне зна-
чення.

Кластер запропонував 
об’єднати сили університету, 
провідних столичних підпри-
ємств легкої промисловості та 
міськдержадміністрації для ви-
готовлення дитячого взуття, 
одягу, продукції для силових і 
спеціальних служб. Усі ці това-
ри за якістю не поступаються 
зарубіжним, на закупівлю яких 
міська влада витрачає сотні 
мільйонів, але значно дешев-
ші за імпортні аналоги. Біль-
ше того, кластер взяв на се-

бе відповідальність розробля-
ти і виготовляти засоби індиві-
дуального захисту для фронто-
виків. На численних виставках 
вся ця продукція отримала ду-
же схвальні відгуки. 

Депутати міськради прове-
ли виїзне засідання в КНУТД, 
на якому схвалили діяльність 
кластеру і зобов’язалися всіля-
ко сприяти його роботі. Йшло-
ся, зокрема, про включен-
ня продукції кластеру до місь-
кої цільової програми вироб-
ництва продукції легкої про-
мисловості столиці для потреб 
міського господарства.

Втім, усі досягнення класте-
ру варті неймовірних зусиль і 
тримаються виключно на ен-
тузіазмі його ініціаторів. Хоч 
як це дивно, але найслабшою 
ланкою в його діяльності вия-
вилась міська влада. Щороку 
зі столичного бюджету йдуть 

мільярди гривень на закупів-
лю товарів для міського госпо-
дарства, а їх може виготовля-
ти кластер. Та депутати, пообі-
цявши внести його продукцію 
до цільової програми, слова не 
дотримали.

«Кластер, — каже генераль-
ний директор ПАТ «Чинбар» 
Віктор Ліщук, — об’єднав зу-
силля науки і виробників, але 
влада підставляти плече не по-
спішає. Ми ж нічого від неї не 
просимо. Навпаки — пропону-
ємо розв’язання економічних 
і соціальних проблем. Що для 
цього треба? Хоча б замовля-
ти за бюджетні кошти продук-
цію, яка використовується для 
потреб міста, як у всьому світі. 
Влада ж, яка сприяє, аби укра-
їнці взували зарубіжні череви-
ки, виводить своїх громадян на 
шлях втечі туди, де їх виробля-
ють».
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ПРОЕКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2019
ПРОЕКТ

Вноситься  
Кабінетом Міністрів України

В. ГРОЙСМАН
«     »               2018 р.

Закон України
Про Державний бюджет України на 2019 рік

Стаття 1. Визначити на 2019 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 1.008.375.099,7 тис. гривень, у тому 

числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 916.147.266,3 
тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 
92.227.833,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.094.368.288,1 тис. гривень, у 
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 
993.406.899,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету 
України — у сумі 100.961.388,2 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.728.634,9 тис. гри-
вень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету 
України — у сумі 8.322.346,8 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального 
фонду Державного бюджету України — у сумі 1.406.288,1 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.724.766,5 тис. гривень, 
у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — 
у сумі 679.913,2 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного 
бюджету України — у сумі 13.044.853,3 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 89.989.320 тис. 
гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бю-
джету України — у сумі 69.617.200 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеці-
ального фонду Державного бюджету України — у сумі 20.372.120 тис. гривень, згід-
но з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до 2 відсотків видатків загально-
го фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бю-
джетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністра-
тивно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між 
місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та 
установами системи правосуддя згідно з додатками № 3, 4, 5 і 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 
і 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спе-
ціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, 
банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів 
згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів 
України вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету Украї-
ни з метою відображення фактичного надходження у 2019 році кредитів (позик), за-
лучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових органі-
зацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними 
програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними про-
грамами головних розпорядників бюджетних коштів, в межах загального обсягу за-
лучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, з ко-
ригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених стат-
тею 1 цього Закону, додатками № 2, 3, 4 та 7 до цього Закону, граничних обсягів де-
фіциту державного бюджету і державного боргу, визначених абзацом шостим стат-
ті 1 та статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в 
сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу 
в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2019 році державні гарантії в обсязі до 27.280.659,7 
тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:
а) для забезпечення часткового виконання (не більше 80 відсотків) боргових 

зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позика-
ми), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

б) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 
— резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансуван-
ня програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обся-
зі до 5.000.000 тис. гривень).

Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання держав-
них гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатнос-
ті і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися 
від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та 
сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного то-
вариства «Укргідроенерго» за кредитами (позиками), що залучаються для фінансу-
вання інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електростан-
ції (у складі чотирьох гідроагрегатів);

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: 
фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів роз-
витку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку наці-
ональної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та 
зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку 
на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 
грудня — 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 гривень, з 1 липня — 1699 гри-
вень, з 1 грудня — 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 гривень, з 1 липня — 
2118 гривень, з 1 грудня — 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2007 гривень, 
з 1 грудня — 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1497 гривень, з 1 липня 
— 1564 гривні, з 1 грудня — 1638 гривень.

Стаття 8. Установити у 2019 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня — 4173 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня — 25,13 гривні.
Стаття 9. Установити, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мініму-

му для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціаль-
ну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожитко-
вого мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: 
для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втра-
тили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків відповідного прожитко-
вого мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не 
може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення 
від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних за-
кладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2019 році збільшуєть-
ся відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 
2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджет-
ного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з ура-
хуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 розділу VI «Прикін-
цеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід 
та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску 
та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, за-
собів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, 
обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та 
інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ 
та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені части-
ною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім 
надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від ре-
алізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих за-
кладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної вла-
ди та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, 
установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені час-
тиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених 
статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені час-
тиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, 
визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 
кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та ко-
шти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, уря-
дів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком 

надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з під-
тримки комплексного реформування державного управління;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністратив-
них послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповід-
но до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний ста-
тус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спе-
ціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від 
відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового 
майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі 
реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміні-
стративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), 
обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демогра-
фічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»;

6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що про-
вадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 
13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг».

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені 
частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках про-
грам допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орга-
нізацій, донорських установ, що включає заходи щодо підтримки регіональної по-
літики;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державно-
го підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від-
повідно до статей 7 і 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із за-
безпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного 
агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених 
під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від про-
дажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого стат-
тею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про 
зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2019 рік у частині кредитування є надходження, визначені 
частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської 
продукції за державним замовленням (контрактом) 1994—1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства 
України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах 
фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техні-
ки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сіль-
ськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих 
категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання та-
ких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогіч-
них працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Держав-
ного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галу-
зях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих техноло-
гій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідро-
енерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного роз-
витку;

6) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету вну-
трішньо переміщеним особам на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду 
Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої стат-
ті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу Укра-
їни, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвер-
тою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду 
Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цьо-
го Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для осіб з інвалід-
ністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок дже-
рел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів 
(збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень за-
кладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань 
зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку 
галузі енергетики; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки 
реалізації державної політики у сфері транспорту; підтримки регіональної політики 
(за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього За-
кону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цін-
них паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, 
пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунк-
том 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
(за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду 
(за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінан-
сового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних 
та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цьо-
го Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гаран-
тії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністра-
тивних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відпо-
відно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та доку-
менти, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 стат-
ті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил Украї-
ни (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та 
функціонування органів розпорядника цього реєстру (за рахунок джерел, визначе-
них пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного ко-
легіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за 
діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) реалізацію проекту «Житло для внутрішньо переміщених осіб» (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 2 статті 11);

15) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за ра-
хунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 статті 13 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2019 році Національний банк України після підтвер-
дження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річ-
ної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у по-
рядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», 
перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 
45.600.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним 
банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановле-
ного Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати ви-
пуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком 
№ 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці 
облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обся-
гу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати ви-
пуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком 
№ 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державно-
го боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2019 році для забезпечен-
ня безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України про-
довжити до 31 березня 2019 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Мініс-
терства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які 
діяли у 2018 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним поряд-
ку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за 
рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Єв-
ропейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти 
України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи 
років з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою 
ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної 
казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл субвен-
цій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, на 
реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги 
у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Ки-
єві, резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків 
освітньої і медичної субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повно-
му обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл та-
ких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програ-
мою «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» (код 
0421060), розподіляється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку на 
бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, або нові 
бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

Стаття 22. Установити, що видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах I—II рівня акредитації державної власності без статусу окремих 
юридичних осіб, які входять до складу вищих навчальних закладів III—IV рівня акре-
дитації державної власності, що не мають статусу національного, визначених у до-
датку № 10 до цього Закону, починаючи з 1 січня 2019 року здійснюються з обласних 
бюджетів та бюджету міста Києва.

У разі прийняття міською радою міста обласного значення — обласного центру 
рішення про здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих на-
вчальних закладах, визначених у додатку № 10 до цього Закону, які розташовані на 
території зазначеного міста, такі видатки здійснюються з бюджету зазначеного міста.

Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку передачу з дер-
жавної у комунальну власність вищих навчальних закладів, визначених у додатку 
№ 10 до цього Закону.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Мініс-
терству культури України забезпечити:

разом з вищими навчальними закладами III—IV рівня акредитації державної фор-
ми власності виведення із складу цих закладів вищих навчальних закладів, визна-
чених у додатку № 10 до цього Закону, та створення у встановленому порядку юри-
дичних осіб;

разом з національними вищими навчальними закладами III—IV рівня акредитації 
державної власності, до складу яких входять вищі навчальні заклади I—II рівня акре-
дитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, здійснення за ра-
хунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах національних вищих навчаль-
них закладів III—IV рівня акредитації державної власності, видатків на оплату послуг 
з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I—II рівня акредитації державної 
власності без статусу окремих юридичних осіб.

Стаття 23. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий ад-
міністративний суд України провадитимуть процедури ліквідації у 2019 році відповід-
но до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України 
в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Стаття 24. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними 
програмами «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270) та «Державна 
підтримка галузі тваринництва» (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету 
Міністрів України.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними про-
грамами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники ко-
штів державного бюджету інформують щокварталу Комітет Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету.

Стаття 25. Установити, що у 2019 році, як виняток з частини четвертої статті 32 
та пункту 41 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України, державні капі-
тальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 
2019 рік передбачаються за бюджетною програмою Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України КПКВК 1211120 «Державні капітальні вкладення на розро-
блення та реалізацію державних інвестиційних проектів» (загальнодержавні видат-
ки та кредитування) та розподіляються у 2019 році між головними розпорядниками 
коштів державного бюджету (з відкриттям відповідних бюджетних програм за голо-
вними розпорядниками коштів державного бюджету) за рішенням Кабінету Міністрів 
України (підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку) 
на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів.

Стаття 26. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою 
«Електронне урядування та Національна програма інформатизації» (код 0416030), 
розподіляється Кабінетом Міністрів України на бюджетні програми, пов’язані з функ-
ціонуванням органів державної влади, чи інші бюджетні програми, визначені голо-
вним розпорядником бюджетних коштів (в тому числі нові бюджетні програми, від-
криті в установленому порядку).

Стаття 27. Установити, що розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для від-
новлення України та на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ри-
зику населення, яке проживає на території зони спостереження, між місцевими бю-
джетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Установити, що з 1 квітня 2019 року через Національну службу здоров’я 
України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється:

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;
пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування на-

селення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Стаття 29. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та части-
ни п’ятої статті 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожньо-
го фонду спрямовуються на покращення стану автомобільних доріг загального ко-
ристування за маршрутом Львів — Тернопіль — Умань; Біла Церква — Одеса — Ми-
колаїв — Херсон у сумі 4.000.000 тис. гривень, на покращення стану автомобіль-
ної дороги М-15 Одеса-Рені у сумі 1.500.000 тис. гривень, на покращення стану ав-
томобільної дороги Р-51 Харків — Лозова — Павлоград у сумі 1.000.000 тис. гри-
вень, на покращення стану автомобільної дороги Н-08 Запоріжжя — Маріуполь у су-
мі 1.000.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Н-14 Миколаїв 
— Кропивницький у сумі 1.000.000 тис. гривень, на облаштування Північного об’їзду 
міста Рівного у сумі 200.000 тис. гривень.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
2. Додатки № 1—10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України 

«Про акціонерні товариства» щодо заборони оплати цінних паперів борговими емі-
сійними цінними паперами, емітентом яких є набувач, у 2019 році застосовуються з 
урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність 
акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2019 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» щодо формування статутного капіталу шляхом грошових вне-
сків у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутріш-
ньої державної позики застосовуються з урахуванням вимог статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2019 рік дію:
частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Вер-

ховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., № 48, ст. 436) щодо розміру по-
садових окладів судових експертів;

статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту 
прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної опера-
ції, та обмеження відповідальності підприємств — виконавців/виробників житлово-
комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетич-
ні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84);

підпункту 3 пункту 24 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 595; 
2017 р., № 2, ст. 25) щодо підвищення розміру посадових окладів суддів місцевих, 
апеляційних та вищих спеціалізованих судів;

частини першої статті 121 Закону України «Про використання ядерної енергії та ра-
діаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2013 р., № 
14, ст. 90) щодо здійснення фінансування заходів щодо соціально-економічної ком-
пенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, із спеці-
ального фонду Державного бюджету України;

частини першої статті 122 Закону України «Про використання ядерної енергії та ра-
діаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., 
№ 1, ст. 3) щодо спрямування коштів від збору на соціально-економічну компенсацію 
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у вигляді субвенції 
із спеціального фонду Державного бюджету України до спеціальних фондів бюдже-
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тів обласних, районних, міських рад монофункціональних міст — супутників ядерних 
установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд, на територію яких 
поширюються відповідні зони спостереження платників збору;

частини другої статті 122 Закону України «Про використання ядерної енергії та ра-
діаційну безпеку» щодо розподілу коштів збору між спеціальними фондами бюдже-
тів обласних, районних та міських рад міст обласного підпорядкування;

частини п’ятої статті 122 Закону України «Про використання ядерної енергії та ра-
діаційну безпеку» щодо щоквартального звітування обласних, районних та міських 
рад перед населенням про використання коштів соціально-економічної компенсації 
ризику із спеціальних фондів відповідних місцевих бюджетів.

6. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., 
№ 38, ст. 324; 2014 р., № 29, ст. 942; 2017 р., № 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сі-
мей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; із наступними змі-
нами); частини п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» 
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Жит-
лового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток 
до № 28, ст. 573; із наступними змінами); частини п’ятої статті 23 Закону України 
«Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2017 р., № 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та 
одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної 
Ради України, 2013 р., № 34—35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України «Про На-
ціональну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40—41, ст. 379; 
2017 р., № 2, ст. 25); Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради 
України, 2015 р., № 13, ст. 93); абзацу другого частини третьої статті 51 та абзаців 
другого — п’ятого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» За-

кону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., 
№ 4, ст. 43; 2017 р., № 2, ст. 25) застосовуються у порядку та розмірах, встановле-
них Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів дер-
жавного і місцевих бюджетів.

7. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та пе-
рехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2019 року.

8. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видат-
ки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства обо-
рони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній 
прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі 
України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і по-
слуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки 
держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи що-
місячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під дер-
жавні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборо-
ни України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна при-
кордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами під-
вищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кре-
дитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами Укра-
їни, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання 
у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету держав-
них гарантій.

9. Кабінету Міністрів України внести до 1 березня 2019 року на розгляд Верховної 
Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства, що регулює оренд-

ні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповід-
но до якої передача в оренду державного майна, закріпленого за акціонерними то-
вариствами та їх дочірніми підприємствами на праві господарського відання і яке не 
використовується для виконання державою своїх функцій та не забезпечує оборо-
ноздатності держави, її економічної незалежності; переданого до статутного капіта-
лу акціонерних товариств на праві господарського відання; щодо якого до статутно-
го капіталу внесено право господарського відання на майно, здійснюється виключ-
но на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету 
України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для дер-
жавного майна.

10. Установити, що у 2019 році під час визначення посадових окладів та заробітної 
плати, грошового забезпечення працівників державних органів застосовується про-
житковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року.

11. Установити, що у 2019 році затвердження істотних умов енергосервісного до-
говору відповідно до статті 6 Закону України «Про запровадження нових інвестицій-
них можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємниць-
кої діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (Відомості Верховної 
Ради України, 2015 р., №  26, ст.  220) здійснюється центральним органом виконавчої 
влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання палив-
но-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та аль-
тернативних видів палива.

12. Установити, що у 2019 році відносини з державним бюджетом мають бюдже-
ти усіх об’єднаних територіальних громад, створених згідно із Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», у яких перші вибори депутатів сіль-
ської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голо-
ви відбулися у 2015— 2018 роках.

Голова Верховної Ради України

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 вересня 2018 р. № 740 
Київ

Про затвердження Порядку проведення 
Державною аудиторською службою,  

її міжрегіональними територіальними органами 
державного фінансового аудиту  

інвестиційних проектів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 
інвестиційних проектів, що додається.

2. Підпункт 4 пункту 4 Положення про Державну аудиторську службу Украї-
ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. 
№ 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506), доповнити абзацом та-
кого змісту: 

«реалізацією інвестиційних проектів;».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 вересня 2018 р. № 740
ПОРЯДОК 

проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних 

проектів
1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держаудитслужбою, її міжре-

гіональними територіальними органами (далі — орган Держаудитслужби) дер-
жавного фінансового аудиту інвестиційних проектів. 

2. Державний фінансовий аудит інвестиційних проектів (далі — аудит) — вид 
державного фінансового аудиту, спрямований на проведення аналізу і перевір-
ки законності та ефективності реалізації інвестиційних проектів об’єктами ауди-
ту, виконання якого здійснюється на основі державного та місцевого інвесту-
вання, державної підтримки, надання державних та/або місцевих гарантій, і ста-
ну досягнення результативних показників, управління та використання інвести-
цій (коштів).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) аудиторські процедури — комплекс дій державного аудитора (аудиторська 

вибірка, методи і способи, формування та дослідження гіпотез аудиту (суджень 
державного аудитора щодо причин виникнення та наявності проблем, упущень і 
недоліків, порушень, ризиків), що спрямовані на отримання аудиторських дока-
зів (документів, інформації) під час аудиту;

2) державний аудитор — посадова особа органу Держаудитслужби, яка наді-
лена повноваженнями з проведення аудиту та користується правами, визначе-
ними статтею 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фі-
нансового контролю в Україні»;

3) об’єкт аудиту — головний розпорядник бюджетних коштів та/або відпові-
дальний виконавець, та/або бенефіціар інвестиційного проекту;

4) учасник аудиту — юридичні особи незалежно від організаційно-правової 
форми і форми власності, які беруть (брали) участь у виконанні інвестиційних 
проектів, реалізація яких здійснюється (здійснювалась) на основі державного 
та місцевого інвестування, державної підтримки, надання державних та/або міс-
цевих гарантій.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Бюджет-
ному кодексі України, Законі України «Про інвестиційну діяльність» та інших 
нормативно-правових актах, що регламентують реалізацію проектів економічно-
го і соціального розвитку та державного фінансового контролю.

4. Основними завданнями аудиту є:
1) проведення аналізу та перевірки:
дотримання законодавства під час підготовки та реалізації інвестиційного 

проекту;
обґрунтованості обсягів інвестицій, що плануються на всіх етапах інвестицій-

ного проекту, та техніко-економічних розрахунків;
ефективності планування, управління та використання інвестицій під час реа-

лізації інвестиційного проекту;
ефективності реалізації інвестиційного проекту (виконання планових за-

вдань, досягнення цілей та показників результативності реалізації інвестицій-
ного проекту);

рівня організаційного, нормативно-правового, фінансового забезпечення ін-
вестиційного проекту;

результатів діяльності об’єкта аудиту під час реалізації інвестиційного про-
екту;

правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та ін-
шої звітності об’єкта аудиту;

функціонування системи внутрішнього контролю у об’єкта аудиту та стану 
внутрішнього аудиту, якщо об’єктом аудиту є головний розпорядник бюджет-
них коштів;

2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під 
час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому (далі – пропо-
зиції та рекомендації).

5. Аудит  проводиться такими етапами:
1) планування та організація аудиту (попереднє вивчення об’єкта аудиту, роз-

роблення плану, складення та затвердження програми аудиту).
Програма аудиту складається керівником аудиту та подається на затверджен-

ня керівникові органу Держаудитслужби або його заступнику. Керівник аудиту 
подає програму аудиту для ознайомлення об’єкту аудиту одним із способів, ви-
значених у пункті 15 цього Порядку;

2) проведення аудиторських процедур, формування і оформлення аудитор-
ських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та рекомендацій;

3) звітування за результатами аудиту шляхом формування та узгодження 
проекту звіту про результати аудиту (далі — звіт), підписання протоколу узго-
дження, формування, підписання та подання звіту об’єкту аудиту;

4) моніторинг виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та реко-
мендацій і результатів їх впровадження.

Документування проведення аудиту здійснюється в паперовій формі.
6. Методи і механізм планування та організації аудиту, здійснення аудитор-

ських процедур, критерії, індикатори оцінювання, що використовуються на кож-
ному етапі проведення аудиту, звітування за результатами аудиту, моніторинг 

виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і ре-
зультатів їх впровадження, механізм та підходи до організації, здійснення збо-
ру інформації, оформлення і використання отриманих результатів визначають-
ся методикою проведення аудиту.

Методика проведення аудиту затверджується наказом Держаудитслужби.
7. Під час проведення аудиту з метою дослідження гіпотез аудиту та отриман-

ня аудиторських доказів може здійснюватися збір інформації (отримання від 
учасника аудиту необхідних документів, інформації) такими способами:

 за письмовим запитом органу Держаудитслужби; 
 державними аудиторами за місцезнаходженням учасника аудиту. Результа-

ти збору інформації (зокрема зустрічних звірок) таким способом відображають-
ся в довідці, яка підписується державним аудитором та керівником учасника ау-
диту і додається до звіту.

8. Аудит проводиться згідно з планом проведення заходів державного фі-
нансового контролю, затвердженим у встановленому порядку та погодженим 
з Міністром Кабінету Міністрів України в десятиденний строк з дня його над-
ходження.

9. Для проведення аудиту та/або збору інформації за місцезнаходженням 
учасника аудиту на кожного державного аудитора оформляється у двох примір-
никах направлення за встановленими Держаудитслужбою зразками, яке підпи-
сує керівник органу Держаудитслужби.

10. Державні аудитори надають керівникові об’єкта аудиту чи його заступ-
никові направлення в день виходу для проведення аудиту за місцезнаходжен-
ням об’єкта аудиту.

11. Загальний строк проведення аудиту становить не більш як  90 робочих 
днів.

12. Строк проведення аудиту може бути продовжено або скорочено за рішен-
ням керівника органу Держаудитслужби з одночасним внесенням в установле-
ному порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контр-
олю на підставі доповідної керівника аудиту. 

У разі продовження строку проведення аудиту державні аудитори зобов’язані 
пред’явити керівникові об’єкта аудиту або його заступникові направлення з від-
міткою про продовження строку його дії.

У разі зміни строку проведення аудиту після внесення в установленому по-
рядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю но-
ве направлення не оформляється.

13. Аудит проводиться групою державних аудиторів. 
Керівництво групою державних аудиторів здійснює керівник аудиту, який ви-

значається із складу групи державних аудиторів.
Склад групи державних аудиторів, строки проведення аудиту визначаються 

органом Держаудитслужби відповідно до завдань аудиту.
14. У разі наявності обставин, що перешкоджають (унеможливлюють) прове-

денню аудиту (недопущення державних аудиторів, відсутність ведення бухгал-
терського обліку, ненадання необхідних для перевірки документів, наявність ін-
ших об’єктивних і незалежних від органу Держаудитслужби причин) та/або збо-
ру інформації, державний аудитор в установленому порядку складає та підписує 
в двох примірниках акт про неможливість проведення аудиту (далі — акт) і до-
лучає другий примірник акта до матеріалів аудиту.

15. Перший примірник акта подається об’єкту аудиту одним із таких способів:
особисто під підпис керівникові, його заступникові або головному бухгалте-

ру об’єкта аудиту;
через структурний підрозділ діловодства об’єкта аудиту з відміткою на дру-

гому примірнику акта про дату реєстрації вхідної кореспонденції об’єкта ауди-
ту та підписом працівника структурного підрозділу діловодства, який здійснив 
реєстрацію;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;
в електронній формі в установленому законодавством порядку.
16. Під час проведення аудиту можуть залучатись на договірних засадах ква-

ліфіковані фахівці відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ 
і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ре-
монтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробни-
цтво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших пе-
ревірок. 

17. Об’єкт аудиту забезпечує місце для роботи державних аудиторів, ство-
рення умов для зберігання документів, можливість користування службовим 
зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, доступу до 
електронних баз, систем та програмних комплексів, що використовуються під 
час автоматизації провадження його фінансово-господарської діяльності, по-
дання матеріалів, інформації, документів, необхідних для проведення аудиту та 
здійснення аудиторських процедур.

18. Керівник аудиту відповідно до методики проведення аудиту формує про-
ект звіту та подає його об’єкту аудиту для ознайомлення не пізніше ніж за один 
робочий днь до завершення строку проведення аудиту, визначеного в направ-
ленні, зокрема з урахуванням продовження або скорочення такого строку, од-
ним із способів, передбачених пунктом 15 цього Порядку.

19. Керівник та визначені ним працівники об’єкта аудиту ознайомлюються з 
проектом звіту та готують (у разі потреби) обґрунтовані коментарі до нього у 
письмовій формі у строк, що не перевищує десяти  робочих днів з дня отриман-
ня такого проекту звіту одним із способів, визначених у пункті 15 цього Порядку.

20. Керівник та визначені ним працівники об’єкта аудиту разом з керівни-
ком аудиту та державними аудиторами обговорюють і узгоджують проект зві-
ту у визначений органом Держаудитслужби у супровідному листі до такого про-
екту строк з урахуванням строку ознайомлення об’єкта аудиту з проектом звіту.

21. Під час обговорення та узгодження проекту звіту державні аудитори ма-
ють право отримувати від об’єкта аудиту додаткову інформацію, підтвердні до-
кументи та/або відповідні пояснення з метою уточнення викладених у комента-
рях до проекту звіту фактів.

22. За результатами обговорення та узгодження проекту звіту складається 
протокол узгодження звіту про результати державного фінансового аудиту ін-
вестиційних проектів за формою згідно з додатком. Протокол підписується у 
день обговорення та узгодження проекту звіту керівником аудиту та керівником 
об’єкта аудиту по одному примірнику для органу Держаудитслужби та для кож-
ного об’єкта аудиту.

23. У разі коли за результатами обговорення та узгодження проекту звіту ке-
рівником аудиту не враховані коментарі об’єкта аудиту, протокол узгодження 
підписується з проставленням відповідної позначки. 

24. У разі відмови (усно або письмово) керівника об’єкта аудиту від узгоджен-
ня проекту звіту та/або підписання протоколу узгодження звіт вважається пого-
дженим об’єктом аудиту без зауважень. Керівник аудиту робить відповідний за-
пис у протоколі узгодження та підписує його.

25. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу 
узгодження складає та підписує по одному примірнику звіту для органу Держа-
удитслужби та кожного об’єкта аудиту.

Примірники звіту візуються керівником аудиту із зазначенням на останній 
сторінці загальної кількості сторінок.

26. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоко-
лу узгодження подає одним із способів, визначених у пункті 15 цього Порядку, 
об’єкту аудиту відповідний примірник звіту разом із супровідним листом, підпи-
саним керівником органу Держаудитслужби із зазначенням строку інформуван-
ня про виконання пропозицій та рекомендацій, поданих у звіті.

27. Пропозиції та рекомендації, що містяться у звіті, обов’язкові до розгляду 
та реагування об’єктом аудиту.

28. Об’єкт аудиту у строк, визначений у листі органу Держаудитслужби, за-
значеному в пункті 26 цього Порядку, інформує орган Держаудитслужби про 
стан та результати розгляду пропозицій та рекомендацій, заплановані та вжи-
ті заходи, спосіб виконання зазначених у звіті пропозицій та рекомендацій і ре-
зультати їх впровадження. 

29. Орган Держаудитслужби проводить моніторинг стану врахування і впро-
вадження пропозицій та рекомендацій, відображених у звіті, і результатів їх 
впровадження.

30. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра Кабінету Міністрів Украї-
ни про результати аудиту та/або про стан врахування і впровадження пропози-
цій та рекомендацій об’єктом аудиту і приймає рішення про таке інформуван-
ня інших органів.

Результати аудиту можуть оприлюднюватися у засобах масової інформації.
31. Орган Держаудитслужби з метою інформування громадськості розміщує 

звіт на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.
Додаток 

до Порядку
ПРОТОКОЛ 

узгодження звіту про результати державного  
фінансового аудиту інвестиційних проектів

____ _____________ 20__ р.
____________________________________________________________________

(найменування об’єкта аудиту)
______________________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище та ініціали керівника об’єкта аудиту)
з однієї сторони, та ______________________________________________________

(найменування посади, прізвище та ініціали керівника аудиту)
з іншої сторони, розглянули та обговорили проект звіту про результати державно-
го фінансового аудиту інвестиційних проектів ________________________________
______________________________________________________________________

(назва теми аудиту)
за період з __ __________20__ р. по ___ ___________ 20__ р.

ЗВІТ ПОГОДЖЕНО:
Без коментарів (зауважень)

Із коментарями (зауваженнями)

_____________________
(найменування посади 

керівника аудиту органу 
Держаудитслужби)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

_____________________
(найменування посади 

керівника об’єкта аудиту)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

11.09.2018 Київ  № 987
Про внесення змін до Порядку проведення відкритого 

обговорення проектів рішень Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює держав-

не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Унести до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Наці-
ональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2017 
року № 866, такі зміни:

1) пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:
«1.1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення відкритого об-

говорення проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів), схвалення/затвер-
дження інвестиційних програм/інвестиційної складової/планів розвитку, розгляду за-
уважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів, На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (далі — НКРЕКП), проекту кошторису НКРЕКП на відповідний рік та, 
у разі необхідності, з інших питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та поши-
рюється на суб’єктів господарювання, державне регулювання діяльності яких здій-
снюється НКРЕКП, та суб’єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензії на 
право провадження господарської діяльності у сферах, державне регулювання яких 
здійснюється НКРЕКП (далі — ліцензіати).»;

2) у главі 2:
в абзаці третьому пункту 2.1 цифри «14» замінити цифрами «10»; 
абзац десятий пункту 2.2 викласти в такій редакції: 
«Схвалений проект рішення НКРЕКП з питання встановлення цін (тарифів)/змін 

до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційної складової/пла-
нів розвитку/змін до них оприлюднюється не пізніш як за 10 календарних днів до да-
ти проведення відкритого обговорення, крім проектів рішень про встановлення «зе-
леного» тарифу та щодо перегляду структури тарифу без зміни відповідного тари-
фу, змін до інвестиційних програм/інвестиційної складової/планів розвитку без зміни 
їх загальної суми, які оприлюднюються не пізніш ніж за 5 календарних днів до дати 
проведення відкритого обговорення.».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 12 вересня 2018 р. № 737 

Київ

Про внесення змін та визнання такими,  
що втратили чинність, деяких актів  

Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1252 «Про затвер-

дження переліку посад військовослужбовців Державної спеціальної служби тран-
спорту, що можуть бути заміщені працівниками»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 390 «Про за-
твердження загальної чисельності особового складу Державної спеціальної служби 
транспорту та визначення місць розташування її підрозділів».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 вересня 2018 р. № 737
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзац третій пункту 2 Положення про службу безпеки дорожнього руху мі-

ністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх 
об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 5 квітня 1994 р. № 227 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 195; Офіційний вісник Укра-
їни, 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 19, ст. 646; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2017 р., № 27, 
ст. 778), викласти в такій редакції:

«Особливості створення і функціонування служби безпеки дорожнього руху як упо-
вноваженого органу (підрозділу) Міноборони, Адміністрації Держспецтрансслужби, 
ДСНС, Головного управління Національної гвардії, Національної поліції, Адміністрації 
Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку визначаються відповідно Мін-
оборони, МВС, Адміністрацією Держспецзв’язку.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2294 «Про упоряд-
кування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів» 
— із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р.  
№ 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981), від 18 серпня 2005 р. № 776, 
від 29 листопада 2006 р. № 1658 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200) та від 
18 липня 2012 р. № 657 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2213):

1) в абзаці другому пункту 1 слова «Міністерству інфраструктури забезпечити» замі-
нити словом «Забезпечити»;

2) у пункті 3 слова «, Міністерством інфраструктури» виключити;
3) в абзаці другому пункту 4 слова «, Міністерству інфраструктури» виключити.
3. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Наці-

ональної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служ-
би транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Опе-
ративно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженому постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 164 (Офіційний вісник України, 2013 р.,  
№ 23, ст. 765; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2017 р., № 27, ст. 778):

1) у пункті 6 та абзаці другому пункту 13 слово «Мінінфраструктури,» виключити;
2) в абзаці першому пункту 14 слово «Мінінфраструктури» замінити словом «Мін-

оборони»;
3) в абзаці першому пункту 18 слово «Мінінфраструктури,» виключити.
4. В абзаці четвертому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 

2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офі-
ційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105) слова «та підпорядкувавши Службі, що 
утворюється, Державну спеціальну службу транспорту» виключити.

5. У Положенні про Міністерство оборони України, затвердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 97, ст. 2796; 2016 р., № 85, ст. 2781; 2017 р., № 41, ст. 1288):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«До системи Міноборони входить Держспецтрансслужба.»;
2) пункт 3 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) координація діяльності Держспецтрансслужби для забезпечення стійкого функці-

онування транспорту в мирний час та в особливий період.»;
3) пункт 10 доповнити підпунктами 21, 81 та 251 такого змісту:
«21) затверджує плани мобілізаційного розгортання і приведення в готовність Держ-

спецтрансслужби для функціонування в особливий період, що розроблені Держспец-
трансслужбою та погоджені з Генеральним штабом Збройних Сил;»;

«81) погоджує структуру органу управління Держспецтрансслужби;»;
«251) вносить подання Президентові України до призначення на посаду та звільнен-

ня з посади керівника органу управління Держспецтрансслужби та його заступників;».
6. У Положенні про Державну службу України з безпеки на транспорті, затверджено-

му постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 22, ст. 604; 2016 р., № 16, ст. 635):

1) пункт 2 виключити;
2) в абзаці першому пункту 8 слова «та Держспецтрансслужбу» виключити;
3) у пункті 12:
у підпункті 4 слова «та Держспецтрансслужбою» виключити;
у підпункті 6 слова «та Державної спеціальної служби транспорту» виключити.
7. У пункті 12 Порядку проведення обов’язкового технічного контролю транспорт-

них засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціаль-
ної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 581 (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 66, ст. 2185), слово «Мінінфраструктури» замінити словом «Міноборони».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 серпня 2018 р. № 743 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 10 серпня 2004 р. № 1017
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1017 

«Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її між-
регіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконан-
ня бюджетних програм» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, ст. 2144; 2006 
р., № 13, ст. 868; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 89, ст. 3608; 2016 р., № 100,  
ст. 3261) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 серпня 2018 р. № 743

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 серпня 2004 р. № 1017
1. Вступну частину постанови викласти в такій редакції: 
«З метою забезпечення державного фінансового контролю за законним і ефек-

тивним використанням коштів державного бюджету і місцевих бюджетів під час ви-
конання бюджетних програм та відповідно до статті 2 Закону України «Про основні 
засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:».

2. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних 
програм, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 серпня 2004 р. № 1017 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 серпня 2018 р. № 743)
ПОРЯДОК 

проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних 

програм
1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держаудитслужбою, її міжрегіо-

нальними територіальними органами (далі – органи Держаудитслужби) державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних програм.

Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (далі – аудит) – вид 
державного фінансового аудиту, спрямований на проведення аналізу і перевірки за-
конності та ефективності управління і використання коштів державного та місцевих 
бюджетів під час виконання бюджетних програм, досягнення економії бюджетних ко-
штів та їх цільового використання, досягнення результативних показників бюджет-
них програм, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансо-
вої та бюджетної звітності, функціонування системи внутрішнього контролю та ста-
ну внутрішнього аудиту.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) аудиторські процедури – комплекс дій державного аудитора (аудиторська ви-

бірка, методи і способи, формування та дослідження гіпотез аудиту (суджень дер-
жавного аудитора щодо причин виникнення та наявності проблем, упущень і недо-
ліків, порушень, ризиків), що спрямовані на отримання аудиторських доказів (доку-
ментів, інформації) під час проведення аудиту;

2) державний аудитор – посадова особа органу Держаудитслужби, яка наділена 
повноваженнями щодо проведення державного фінансового аудиту та користуєть-
ся правами, визначеними статтею 10 Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні»;

3) об’єкт аудиту – головний розпорядник бюджетних коштів та/або відповідаль-
ний виконавець бюджетної програми;

4) учасник аудиту – юридичні особи незалежно від організаційно-правової фор-
ми і форми власності та фізичні особи – підприємці, які беруть (брали) участь у ви-
конанні бюджетних програм та/або отримують (отримували) кошти на виконання за-
вдань і заходів, передбачених ними.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному 
кодексі України  та Законі України «Про основні засади здійснення державного фі-
нансового контролю в Україні».

3. Основними завданнями аудиту є:
1) проведення аналізу та перевірки:
законності та ефективності планування і виконання бюджетних програм, досяг-

нення їх результативних показників;
законності та ефективності управління і використання бюджетних коштів, досяг-

нення їх економії, цільового використання і результативності в діяльності розпоряд-
ників бюджетних коштів під час виконання бюджетних програм;

правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової, бюджет-
ної звітності розпорядників бюджетних коштів;

функціонування системи внутрішнього контролю та стану внутрішнього аудиту у 
розпорядників бюджетних коштів;

2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час 
проведення аудиту недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому (далі – про-
позиції та рекомендації).

4. Аудит проводиться такими етапами:
1) планування та організація аудиту (попереднє вивчення об’єкта аудиту, розро-

блення плану, складення та затвердження програми аудиту).
Програму аудиту складає керівник аудиту та подає на затвердження керівнико-

ві органу Держаудитслужби або його заступнику. Керівник аудиту подає для озна-
йомлення програму аудиту об’єкту аудиту одним із способів, визначених у пункті 14 
цього Порядку;

2) проведення аудиторських процедур, формування і оформлення аудиторських 
доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та рекомендацій;

3) звітування за результатами аудиту шляхом оформлення та узгодження проек-
ту звіту про результати аудиту (далі – звіт), підписання протоколу узгодження, фор-
мування, підписання та подання звіту об’єкту аудиту;

4) проведення моніторингу виконання поданих за результатами аудиту пропози-
цій та рекомендацій і результатів їх впровадження.

Документування проведення аудиту здійснюється в паперовій формі.
5. Методика проведення аудиту затверджується наказом Держаудитслужби. За-

значеною методикою, зокрема, визначаються методи та механізм планування та ор-
ганізації аудиту, проведення аудиторських процедур, критерії, індикатори оцінюван-
ня та методи дослідження, що використовуються на кожному етапі проведення ау-
диту, звітування за результатами аудиту проведення моніторингу виконання поданих 
за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження, 
механізм та підходи до організації, здійснення збору інформації, оформлення і вико-
ристання отриманих результатів.

6. Під час проведення аудиту з метою дослідження гіпотез аудиту та отримання 
аудиторських доказів може здійснюватися збір інформації (отримання від учасника 
аудиту необхідних документів, інформації) такими способами:

за письмовим запитом органу Держаудитслужби;
державними аудиторами за місцезнаходженням учасника аудиту. Результати збо-

ру інформації (зокрема зустрічних звірок) таким способом відображаються в довід-
ці, яка підписується державним аудитором та керівником учасника аудиту і додаєть-
ся до звіту.

7. Аудит проводиться згідно з планом проведення заходів державного фінансово-
го контролю, затвердженим у встановленому порядку та погодженим з Міністром Ка-
бінету Міністрів України в десятиденний строк з дня його надходження.

8. Для проведення аудиту та/або збору інформації за місцезнаходженням учасни-
ка аудиту на кожного державного аудитора оформляється у двох примірниках на-
правлення за встановленими Держаудитслужбою зразками, яке підписує керівник 
органу Держаудитслужби.

9. Державні аудитори видають керівникові об’єкта аудиту чи його заступникові 
направлення в день виходу на проведення аудиту за місцезнаходженням об’єкта ау-
диту.

10. Загальна тривалість проведення аудиту становить не більш як 120 робочих 
днів.

11. Аудит проводиться групою державних аудиторів.
Керівництво групою державних аудиторів здійснює керівник аудиту, який визна-

чається із складу групи державних аудиторів.
Склад групи державних аудиторів, строки проведення аудиту визначає орган  

Держаудитслужби відповідно до завдань аудиту.
12. Строк проведення аудиту може бути продовжено або скорочено за рішенням 

керівника органу Держаудитслужби або його заступника з одночасним внесенням в 
установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансово-
го контролю. При цьому загальна тривалість аудиту становить не більш як 120 ро-
бочих днів.

У разі продовження строку проведення аудиту державні аудитори зобов’язані 
пред’явити керівнику об’єкта аудиту чи його заступникові направлення з відміткою 
про продовження строку його дії.

У разі зміни періоду проведення аудиту після внесення в установленому порядку 
змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю нове направ-
лення не оформляється.

13. У разі наявності обставин, що перешкоджають (унеможливлюють) проведен-
ню аудиту (недопущення державних аудиторів, відсутність ведення бухгалтерського 
обліку, ненадання необхідних для перевірки документів, наявність інших об’єктивних 
і незалежних від органу Держаудитслужби причин) та/або збору інформації, держав-
ний аудитор в установленому порядку складає та підписує в двох примірниках акт 
про неможливість проведення аудиту (далі – акт) та долучає другий примірник ак-
та до матеріалів аудиту.

14. Перший примірник акта подається об’єкту аудиту одним із таких способів:
особисто під підпис керівнику, його заступникові або головному бухгалтеру 

об’єкта аудиту;
через структурний підрозділ діловодства об’єкта аудиту з відміткою на другому 

примірнику акта про дату реєстрації вхідної кореспонденції об’єкта аудиту та підпи-
сом працівника структурного підрозділу діловодства, який здійснив реєстрацію;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;
в електронній формі в установленому законодавством порядку.
15. Під час проведення аудиту можуть залучатись на договірних засадах кваліфі-

ковані фахівці відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ і органі-
зацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та ін-
ших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних 
аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.

16. Об’єкт аудиту забезпечує державним аудиторам місце для роботи, створен-
ня умов для зберігання документів, можливість користування службовим зв’язком, 
комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, доступу до електронних баз, 
систем та програмних комплексів, що використовуються під час автоматизації про-
вадження його фінансово-господарської діяльності, подання матеріалів, інформа-
ції, документів, необхідних для проведення аудиту та здійснення аудиторських про-
цедур.

17. Керівник аудиту відповідно до методики проведення аудиту формує проект 
звіту та подає його об’єкту аудиту для ознайомлення не пізніше ніж за один робо-
чий день до завершення визначеного в направленні строку проведення аудиту з ура-
хуванням продовження або скорочення такого строку одним із способів, передбаче-
них пунктом 14 цього Порядку.

18. Керівник та визначені ним працівники об’єкта аудиту ознайомлюються з про-
ектом звіту та готують (у разі потреби) обґрунтовані коментарі до нього у письмовій 
формі у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня отримання такого проек-
ту звіту, одним із способів, визначених у пункті 14 цього Порядку.

19. Керівник та визначені ним працівники об’єкта аудиту разом з керівником ауди-
ту та державними аудиторами обговорюють і узгоджують проект звіту у визначений 

органом Держаудитслужби у супровідному листі до такого проекту строк з урахуван-
ням строку ознайомлення об’єкта аудиту з проектом звіту.

20. Під час обговорення та узгодження проекту звіту державні аудитори мають 
право отримувати від об’єкта аудиту додаткову інформацію, підтвердні документи 
та/або відповідні пояснення з метою уточнення викладених у коментарях до проек-
ту звіту фактів.

21. За результатами обговорення та узгодження проекту звіту складається прото-
кол узгодження за формою згідно з додатком. Протокол підписується у день обго-
ворення та узгодження проекту звіту керівником аудиту та керівником об’єкта ауди-
ту по одному примірнику для органу Держаудитслужби та кожного об’єкта аудиту.

22. У разі коли за результатами обговорення та узгодження проекту звіту керівни-
ком аудиту не враховані коментарі об’єкта аудиту, протокол узгодження підписуєть-
ся з відповідною позначкою в ньому.

23. У разі відмови керівника об’єкта аудиту від узгодження проекту звіту та/або 
підписання протоколу узгодження керівник аудиту складає акт про відмову підпису-
вати звіт, інформує про такий факт за рішенням керівника органу Держаудитслужби 
Кабінет Міністрів України, а також інші заінтересовані органи та робить відповідний 
запис у протоколі узгодження.

24. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу 
узгодження складає та підписує по одному примірнику звіту для органу Держаудит-
служби та кожного об’єкта аудиту.

Примірники звіту візує керівник аудиту із зазначенням на останній сторінці загаль-
ної кількості сторінок.

25. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу 
узгодження подає відповідний примірник звіту об’єкту аудиту одним із способів, ви-
значених у пункті 14 цього Порядку.

26. Разом із звітом керівник аудиту подає об’єкту аудиту супровідний лист, під-
писаний керівником органу Держаудитслужби, із зазначенням строку інформування 
про виконання пропозицій та рекомендацій, що містяться у звіті.

Пропозиції та рекомендації, що містяться у звіті, обов’язкові до розгляду об’єктом 
аудиту.

27. Об’єкт аудиту у строк, визначений у листі органу Держаудитслужби, зазначе-
ному в пункті 26 цього Порядку, інформує орган Держаудитслужби про стан та ре-
зультати розгляду пропозицій та рекомендацій, що містяться у звіті, заплановані та 
вжиті заходи, спосіб і результати впровадження пропозицій та рекомендацій.

28. Орган Держаудитслужби проводить моніторинг стану врахування і результатів 
впровадження пропозицій та рекомендацій, що містяться у звіті.

29. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра Кабінету Міністрів України про 
результати аудиту та/або стан врахування і результати впровадження пропозицій та 
рекомендацій об’єктом аудиту та приймає рішення про таке інформування заінтере-
сованих органів та громадськості.

Результати аудиту можуть оприлюднюватися у засобах масової інформації.
30. Орган Держаудитслужби з метою інформування громадськості розміщує звіт 

на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.
Додаток  

до Порядку 
ПРОТОКОЛ 

узгодження звіту про результати державного  
фінансового аудиту виконання бюджетних програм

____ _________________ 20__ р.
____________________________________________________________________

(найменування об’єкта аудиту)
______________________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище та ініціали керівника об’єкта аудиту)
з однієї сторони, та ______________________________________________________,
  (найменування посади, прізвище та ініціали керівника аудиту)
з іншої сторони, розглянули та обговорили проект звіту про результати державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних програм __________________________
______________________________________________________________________

(тема аудиту)
за період з __  __________ 20__ р. по ___ ___________ 20__ року.

ЗВІТ ПОГОДЖЕНО:

Без коментарів (зауважень) �
З коментаріями (зауваженнями) �

________________________
(найменування посади керівника аудиту 

органу Держаудитслужби)

 ___________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

________________________
(найменування посади керівника об’єкта 

аудиту)

 ___________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 648-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування 
персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і 

територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності Російської Фе-
дерації, а також запобігання порушенню та відновлення порушених прав, свобод та 
законних інтересів громадян України на тимчасово окупованій території України та у 
зв’язку з діями іноземних юридичних осіб, які призводять до експропріації чи обме-
ження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого 
економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм 
прав і свобод, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» 
схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропози-
ції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (далі — санкції) до юридичних осіб за переліком згід-
но з додатками (для службового користування).

2. Виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосу-
вання санкцій, моніторинг стану виконання рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Національ-
ний банк України та Державну службу фінансового моніторингу відповідно до ком-
петенції.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради націо-
нальної безпеки і оборони України про застосування санкцій поінформувати компе-
тентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з 
метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.

4. У місячний строк винести питання застосування санкцій на розгляд Ради націо-
нальної безпеки і оборони України.

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 вересня 2018 р. № 649-р 
Київ

Про заходи, спрямовані на детінізацію 
відносин у сфері зайнятості населення

1. Державній службі з питань праці, Державній фіскальній службі, Пенсійному 
фонду України, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади 
за участю органів місцевого самоврядування провести:

починаючи з 5 жовтня 2018 р. в установленому порядку комплексні заходи, спря-
мовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;

до 5 жовтня 2018 р. інформаційно-роз’яснювальну кампанію про заплановані за-
ходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення 
з ними трудових відносин.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади переглянути 
власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю 
за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.

3. Державній фіскальній службі, Пенсійному фонду України, Національній полі-
ції, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щомісяця до 10 числа 
Державній службі з питань праці інформацію про проведену роботу для її узагаль-
нення та подання до 15 числа Міністерством соціальної політики Кабінетові Міні-
стрів України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42015050000000446 (номер спра-
ви 1-кп/243/41/2018) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1  
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка. вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, 
у судові засідання, які відбудуться 27 вересня 2018 
року о 12 годині 45 хвилин, 12 жовтня 2018 року об 
11 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Скликаємо позачергові загальні збори учасників 

ТОВ «Німфа Туристик» 

з порядком денним:

1. Звільнення Рудніцької Алли Анатоліївни 

з посади директора ТОВ «Німфа Туристик».

Збори відбудуться 15.10.2018 р. о 10.00 год. 

за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, оф. 24.

Втрачені свідоцтва про реєстрацію машин: 

АБ413901, АБ444145, АБ483096, АБ556494, 

АС232548, АС232542 та номерні знаки: 11298КС, 

12786КС, 12237КС, 45610АА, що належать 

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» 

на праві власності, 

вважати недійсними.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Савчука Юрія 
Дмитровича, 03.05.1974 року народження, уроджен-
ця с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської 
області, українця, громадянина України, зареєстро-
ваний та проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Роз-
дольна, 20.

Судове засідання відбудеться 27 вересня 2018 ро-
ку о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

З 01.10.2018 р. ПрАТ «Датагруп» впроваджує но-

ві тарифи (тарифні плани) на послуги з доступу до 

мережі Інтернет для фізичних осіб у с. Сапетня та  

с. Тернувате Миколаївської області за наявності тех-

нічної можливості надання послуги.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх 

застосування розміщено на сайті: www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і 

за номером телефону Контакт-центру 0 800 21 0000.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Карла Іллі Івановича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по даному кримінальному проваджен-
ню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру. 5, кім. 315) для участі в розгляді справи: Кар-
ло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н. (який зареєстрований: 
м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34), на 27 вересня 2018 року о 
10 годині 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. A. Радченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному проваджен-
ню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5, кім. 315), для участі в розгляді справи: Ма-
лєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрова-
на та мешкає: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Ка-
лініна, 104) на 28 вересня 2018 року о 09 годині 00 хви-
лин. 

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. A. Радченко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/551/2018) за обвинуваченням Толстих Іго-
ря Євгеновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судові засідан-
ня, які відбудуться 25 вересня 2018 року о 12 годині 
45 хвилин та 8 жовтня 2018 року об 11 годині 30 хви-
лин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кри-
мінальне провадження 1кп/229/105/2018 за об-
винуваченням Разуваєва Едуарда Миколайовича, 
28.05.1972 р.н., за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. Обвинувачений у справі Разуваєв Е. М. (остан-
нє відоме суду місце проживання: Донецька область,  
с. Олексієво-Дружківка, вул. Юності, 3) викликаєть-
ся на 26 вересня 2018 року о 09.00 год. до суду, зал 
судових засідань № 2, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням відносно 
Ликова Сергія Валерійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Обвинувачений Ликов Сергій Валерійович викли-
кається на 26 вересня 2018 року о 08.45 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядається кримінальне провадження за обвинува-
ченням Цвєткова Сергія Васильовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Обвинувачений Цвєтков Сергій Васильович, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Жданівка,  
вул. Квартал, 1, буд. 2, кв. 47, та фактично проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, викликається 
на 25 вересня 2018 року о 14 год. 45 хв., 3 жовтня 2018 
року об 11 год. 00 хв. та на 10 жовтня 2018 року о 13 год. 
10 хв. до суду для участі в розгляді справи по суті.

Суддя С. Г. Пронін

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 22018050000000057 (єд. унік. № 243/7166/18, провадження 
№ 1-кп/243/681/2018) за обвинуваченням Ващука Володимира 
Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Ващук Володимир Олександрович, 17.06.1988 
р.н., уродженець м. Дзержинськ Донецької області, який зареє-
стрований за адресою: Україна, Донецька область, м. Торецьк, 
вул. Толстого, 55, кв. 3, викликається в підготовче судове засі-
дання по справі, призначене на 28 вересня 2018 року об 11.00 
год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити 
суду про причини неявки, інакше справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Суддя І. М. Мінаєв

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликається 27.09.2018 р. о 13.00 год. до Ди-
митровського міського суду Донецької області (адре-
са розташування: м. Мирноград Донецької області, вул. 
Центральна, 73, зал №1) для участі в судовому засіданні 
в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22015050000000425 від 26.10.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. З моменту опублікування повістки про виклик 
обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 233/4604/17 за обвинуваченням Пастухова Ан-
дрія Олексійовича, 5 листопада 1982 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олек-
сійовича в судове засідання на 25 вересня 2018 року о 14 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/5869/17 за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікто-
рівни, 22.10.1983 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області від 10 квітня 2018 року розгляд 
кримінального провадження за обвинуваченням Семенової 
Тетяни Вікторівни в порядку спеціального судового прова-
дження (in absentia) за відсутності обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в 
підготовче судове засідання на 27 вересня 2018 року о 14 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знаходиться кримі-
нальне провадження № 263/7326/18 відносно Біктагірова Ріната Ісла-
мовича за ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті від 26 червня 2018 року кримінальне провадження Біктагірова Рі-
ната Ісламовича за ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України 
призначене до підготовчого судового розгляду на 4 липня 2018 року 
о 14 год. 30 хв.

Обвинувачений Біктагіров Рінат Ісламович, 10.03.1972 р.н., який є 
громадянином Російської Федерації, зареєстрований за адресою: Ро-
сійська Федерація, м. Самара, пр-т Карла Маркса, буд. 491, кв. 9, ви-
кликається для участі в розгляді справ, які відбудуться 26.09.2018 року 
о 12.00 год., 10.10.2018 року об 11.00 год., 06.11.2018 року о 10.00 год., 
13.11.2018 року о 10.00 год., 22.11.2018 року о 10.00 год., 26.11.2018 
року о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 
18, 11, м. Маріуполь.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження 
обвинувачений може ознайомитись на сайті «Судової влади України».

Суддя O. M. Музика

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 
викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Кравцова Ігоря 
Євгеновича, 07.08.1961 року народження, уродженця та жителя 
міста Слов’янськ, вулиця Командирська (колишня назва – Крас-
них командирів), будинок №44 Донецької області, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2018 року о 14 год. 
00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного 
суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Кравцова І. Є. в судове засідан-
ня, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Л. Базан

Приморський районний суд м. Маріупо-
ля викликає як обвинуваченого Кратірова Ге-
оргія Костянтиновича, який мешкав за адре-
сою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, б. 31,  
кв. 66, по кримінальному провадженню щодо 
Кратірова Г. К. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Судове засідання відбудеться 28 вересня 
2018 року об 11.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, 
кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У ра-
зі неявки до суду без поважних причин, оголо-
шення вважається належним повідомленням і 
справу буде розглянуто по суті за наявними ма-
теріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

СПРАВА «ЗЕЛЕНЧУК І ЦИЦЮРА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZELENCHUK AND TSYTSYURA v. UKRAINE)

(Заява № 846/16 та № 1075/16)

Стислий виклад рішення від 22 травня 2018 року
Перша заявниця та другий заявник успадкували свої земельні частки (паї) сіль-

ськогосподарського призначення у травні 2000 року та листопаді 2004 року, а у 2007 
та 2008 роках відповідно отримали державні акти на право власності. Ці ділянки роз-
ташовувались у 300 та 50 кілометрах від місць їхнього проживання, що перешкоджа-
ло їм самостійно обробляти землю. 

У 2001 році була запроваджена заборона, відома як «земельний мораторій», на 
укладення угод щодо купівлі-продажу, дарування земельних часток (паїв) або іншим 
способом відчуження цих часток (паїв), крім передачі їх у спадщину та при вику-
пі земельних ділянок для державних і громадських потреб, до прийняття законо-
давства, необхідного для створення ефективного ринку продажу землі сільськогос-
подарського призначення. Вказаний мораторій був введений до 01 січня 2005 року, 
проте його тривалість та обсяг неодноразово змінювалися. 

Наразі Перехідні положення Земельного кодексу України до набрання чинності 
законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 01 січ-
ня 2019, забороняють купівлю-продаж або інше відчуження у будь-який спосіб та 
будь-які зміни цільового призначення більшості видів земель сільськогосподарсько-
го призначення, у тому числі категорій земель, якими володіють заявники. 

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скар-
жились за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі – Конвенція), що законодавчі обмеження, накладені на них, 
як на власників земель сільськогосподарського призначення, порушували їхнє пра-
во мирно володіти своїм майном. Вони стверджували, що мораторій мав фактично 
необмежену тривалість, а закон не містив чітких вказівок щодо того, коли саме його 
буде знято, якщо це взагалі буде зроблено. 

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд констатував порушення прав 
заявників, гарантованих статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, та вказав, що 
абсолютна заборона в Україні продажу або будь-якого іншого способу відчуження 
земель сільськогосподарського призначення (мораторій на відчуження земель сіль-
ськогосподарського призначення) порушує положення Конвенції та не відповідає 
практиці Європейського суду. Європейський суд також вказав, що жодна інша дер-
жава Ради Європи не має такої заборони. 

Європейський суд у цій справі застосував статтю 46 Конвенції та наголосив, що 
проблема полягає у національному законодавстві та що його висновки виходять за 
межі особистих інтересів заявників у цій справі. Також, Європейський суд вказав, 
що держава – відповідач має вжити належні законодавчі та/або інші заходи загаль-
ного характеру з метою забезпечення справедливого балансу між інтересами влас-
ників земель сільськогосподарського призначення з одного боку та загальними ін-

тересами суспільства з іншого боку відповідно до принципу захисту майнових прав 
за Конвенцією. 

У цьому рішенні Європейський суд наголосив, якщо держава-відповідач необ-
ґрунтовано затягуватиме прийняття необхідних заходів загального характеру з ме-
тою виконання рішення, з часом це може призвести до ситуації, коли присудження 
компенсації за статтею 41 може, зрештою, стати виправданим, принаймні для певних 
категорій власників землі сільськогосподарського призначення.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції;
4. Постановляє, що встановлення порушення саме по собі становить достатню 

справедливу сатисфакцію за будь-яку моральну шкоду, завдану заявникам;
5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточно-

го відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити 
кожному із заявників 3 000 (три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись заявникам, в якості компенсації судових та інших витрат; 
ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу та перерахована безпосередньо на рахунок адвоката за-
явників пана Тарахкала;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

8. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «М.Р. ТА Д.Р. ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF M.R. AND D.R. v. UKRAINE)

(Заява № 63551/13)                                   

Стислий виклад рішення від 22 травня 2018 року
Рішенням районного суду м. Прага 10 першому заявнику та його колишній дружи-

ні було надано право поперемінного виховання їх сина, другого заявника. У 2009 ро-
ці без згоди першого заявника вона виїхала до України з другим заявником, у зв’язку 
з цим перший заявник ініціював провадження в Україні проти колишньої дружини з 
метою повернення свого сина до Чеської Республіки за Гаазькою конвенцією про ци-
вільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (далі – Гаазька конвенція). 

02 липня 2010 року Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області 
визнав вивезення другого заявника та його утримання в Україні незаконними у розу-
мінні статті 3 Гаазької конвенції та постановив повернути дитину до місця проживан-

ня першого заявника у Чеській Республіці. Це рішення було залишено без змін апе-
ляційним судом. На дату ухвалення Європейським судом з прав людини (далі – Євро-
пейський суд) рішення у справі «М.Р. та Д.Р. проти України» виконавче проваджен-
ня тривало, рішення про повернення дитини виконане не було. 

До Європейського суду заявники скаржилися за статтею 8 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на незабезпечення орга-
нами влади України повернення другого заявника до першого заявника, який про-
живає у Чеській Республіці.

 Розглянувши цю скаргу Європейський суд вказав, що судове провадження, за 
результатами якого рішення у справі про повернення дитини набрало законної си-
ли, тривало приблизно один рік та, що цей період значно перевищив шеститижневий 
строк, встановлений статтею 11 Гаазької конвенції. Європейський суд вказав, що та-
ка тривалість провадження не була об’єктивно обґрунтованою.

Європейський суд підкреслив, що виконання рішення про повернення дитини не-
одноразово зупинялося державним виконавцем, а постанови в подальшому скасо-
вувались у зв’язку з необґрунтованістю. Ці недоліки вказують на відсутність узго-
дженого, комплексного та скоординованого підходу до виконавчого провадження, 
тривалість якого на момент судового перегляду останньої постанови про закінчен-
ня виконавчого провадження перевищила чотири роки, що не відповідає вимогам 
статті 8 Конвенції. 

Європейський суд вказав, що згадані недоліки у діях національних органів влади 
були здебільшого наслідком відсутності належних законодавчих та адміністративних 
механізмів, які були недостатніми для прискорення добровільного дотримання до-
мовленостей із залученням фахівців служби у справах дітей та сім’ї. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1.  Оголошує заяву прийнятною;
2.  Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
3.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточно-

го відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити 
першому заявнику такі суми, що мають бути конвертовані в чеські крони за курсом 
на день здійснення платежу:

(i)  8 000 (вісім тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii)  1 526 (одна тисяча п’ятсот двадцять шість) євро та додатково суму будь-якого 
податку, що може нараховуватись першому заявнику, в якості компенсації судових 
та інших витрат;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4.  Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Інформацію надано Уповноваженим 

у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ (ЗУТ)
Україна
Другий Проект з передачі електроенергії
Кредит №; 8462-UA

Назва Пакета: Реконструкція додаткових підстанцій Центральної EC 
Ідентифікаційний №.: UE/1D

Україна отримала фінансування від Світового Банку на покриття ви-
трат за Другим Проектом з передачі електроенергії, та планується, що 
частина даного кредиту буде використана на здійснення платежів за 
контрактами «Реконструкція додаткових підстанцій Центральної ЕС» 
(Пакет UE/1D).

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укр-
енерго» запрошує правоможних Учасників торгів надсилати запечатані 
тендерні пропозиції на реконструкцію Об’єктів:

• Лот 1 – Реконструкція ПС 330 кВ «Славутич», ПС 330 кВ «Чернігів-
ська», ПС 330 кВ «Ніжинська».

• Лот 2 – Реконструкція ПС 330 кВ «Білоцерківська», ПС 330 кВ «По-
ляна».

Учасники торгів можуть подавати свої пропозиції за одним або кіль-
кома контрактами, як це визначено у тендерній документації. Учасни-
кам, що бажають запропонувати знижки у випадку присудження біль-
ше одного контракту, дозволяється це зробити за умови, що такі зниж-
ки зазначені у Формі Тендерної пропозиції.

Торги будуть проходити відповідно до процедури Міжнародних Кон-
курсних Торгів, що визначена у Керівництві Світового Банку: Закупів-
лі Товарів, Робіт та Неконсультативних Послуг за кредитами та гран-
тами МБРР та МАР Позичальниками Світового Банку, Січень 2011 (зі 
змінами Липень 2014) («Керівництво із закупівель»), та відкриті для 
всіх правоможних Учасників торгів, як зазначено у Керівництві із заку-
півель. Також, дивіться статті 1.6 та 1.7, що визначають політику Світо-
вого Банку з конфлікту інтересів.

Зацікавлені правоможні Учасники мають змогу отримати додаткову 
інформацію від ДП «НЕК «Укренерго»

п. Лисих В.В.,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель 
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 238 30 14
п. Садовець О.В.,
Провідний інженер відділу організації міжнародних закупівель 
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 238 31 35
та вивчити тендерну документацію протягом робочого часу (08.00 – 

17.00 год., за київським часом) за адресою, зазначеною нижче.
Повний комплект документації для торгів англійською та україн-

ською мовами може бути придбаний зацікавленими Учасниками за 
умови подачі письмової заяви та оплати грошового внеску в розмірі 
300 (триста) доларів США, що не відшкодовується, або еквівалента у 
гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, 
в тому числі банків-кореспондентів, які повинен сплатити Учасник тор-
гів при здійсненні платежу; Учасник самостійно розраховує розмір усіх 
банківських комісій; у випадку отримання Замовником суми менш ніж 
300 доларів США вона буде повернута платнику).

Платіж повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок За-
мовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго» 
ЄДРПОУ 00100227 
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: AT «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, USA 
Номер рахунку банку-кореспондента: 04094227 
SWIFT: BKTR US 23
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго» 
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25 
П/р 26008010066033 
AT «Укрексімбанк» 
МФО 322313
Учасники повинні вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 

документації «Реконструкція додаткових підстанцій Центральної ЕС», 
Пакет UE/1D Другого Проекту з передачі електроенергії». Документація 
буде надіслана кур’єрською службою.

Тендерні пропозиції мають бути доставлені за адресою, вказаною 
нижче, не пізніше ніж о 10.00 год. за київським часом, 18.12.2018. 
Електронна подача тендерних пропозицій не дозволяється. Тендер-
ні пропозиції, що надійшли із запізненням, будуть відхилені. Тендер-
ні пропозиції будуть розкриті у присутності представників Учасників 
торгів, які матимуть бажання бути присутніми за адресою, зазначеною 
нижче, о 10.00 год. за київським часом, 18.12.2018.

Усі тендерні пропозиції мають супроводжуватися забезпеченням 
тендерної пропозиції у розмірі 300 000,00 дол. США (для Лота 1) та 
250 000,00 дол. США (для Лота 2) або у еквіваленті вільноконвертова-
ної валюти.

Адреса, що згадується вище:
ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032 
Каб. 450
п. Лисих В.В.,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель 
тел.: +38 044 238 30 14 
факс: +38 044 238 39 81 
Веб-сайт: www.ua.energy

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Гарантійні зобов’язання перед кінцевим користувачем на Облад-
нання (Товар), що поставляє компанія «АКЛІМА», несе компанія, яка 
здійснила продаж і монтаж Обладнання (Товару) на об’єкті клієнта. 
Компанія «АКЛІМА» несе гарантійні зобов’язання на Обладнання (То-
вар), що реалізовується перед своїми дилерами і дистриб’юторами, які 
безпосередньо купують Обладнання (Товар) в компанії «АКЛІМА». Га-
рантійне обслуговування здійснюється компанією «АКЛІМА» або авто-
ризованими компанією «АКЛІМА» сервісними центрами (далі - «АСЦ»).

2. Гарантійне обслуговування перед дилером має на увазі постав-
ку дилеру запчастин, які вийшли з ладу з вини виробника або завод-
ський брак, сама заміна запчастини проводиться дилером чи АСЦ (на 
платній основі).

3. Гарантійний термін обчислюється з моменту продажу Обладнан-
ня (Товару) компанією.

4. Дилер здійснює демонтаж і монтаж Обладнання (Товару) (або 
окремого агрегату, елемента обладнання), а також доставку (в разі не-
обхідності) Обладнання (Товару) за адресою прийому в гарантійний 
ремонт і назад самостійно та за власний рахунок.

2. УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Гарантійне обслуговування не проводиться в таких випадках:
1.1. Якщо Обладнання (Товар) пошкоджено при транспортуванні, 

зберіганні або порушені правила експлуатації. В тому числі, якщо ви-
ріб має:

Механічні, термічні, електричні пошкодження. Пошкодження, ви-
кликані потраплянням всередину Обладнання (Товару) сторонніх ре-
човин, предметів, рідин, комах, тварин. Пошкодження, викликані ви-
користанням нестандартного або такого, що не пройшло тестування 
на сумісність, Обладнання (Товару). Пошкодження, викликані стихі-
єю, пожежею, побутовими факторами. Пошкодження, викликані не-
відповідністю Державним стандартам параметрів живлення, теле-
комунікаційних, кабельних мереж та іншими зовнішніми фактора-
ми (кліматичними й іншими). Пошкодження, викликані використан-
ням нестандартних запчастин, комплектуючих, програмного забез-
печення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів. По-
шкодження, викликані недотриманням терміну і періоду технічного 
і профілактичного обслуговування, якщо воно необхідне для дано-
го Обладнання (Товару).

1.2. Якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанк-
ціонованого ремонту.

1.3. Якщо пошкоджені гарантійні пломби виробника або поста-
чальника.

1.4. На Обладнанні (Товарі) без узгодження з постачальником або 
АСЦ були встановлені додаткові пристрої, не передбачені виробни-
ком.

1.5. Якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, 
нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні.

1.6. Якщо Обладнання (Товар) змонтовано з порушенням умов за-
значених в правилах проектування, монтажу та наладки, викладених 
в інструкціях з монтажу та проектування Обладнання (Товару).

1.7. Якщо відсутній заповнений гарантійний талон і протокол за-
пуску для Обладнання (Товару), де це необхідно (див. Додаток №1).

1.8. Якщо відсутнє проведення технічного обслуговування (ТО) з 
обов’язковою документальною фіксацією проведення, ТО в журна-
лі / паспорті обладнання.

2. Гарантійні зобов’язання не поширюються:
2.1. На шкоду, заподіяну іншому Обладнанню (Товару), що працює 

в сполученні з даним виробом.
2.2. На сумісність даного Обладнання (Товару) з виробами і програм-

ними продуктами третіх сторін, в частині їх сумісності, конфігурації.
2.3. На комплектацію і упаковку продукції, а також на витратні ма-

теріали.
Відмова від відповідальності за супутні збитки. Компанія за жод-

них умов не несе відповідальності за будь-які збитки (включаю-
чи всі, без винятку, випадки втрати прибутків, переривання ділової 
активності, втрати ділової інформації, або інших грошових втрат), 
пов’язані з використанням або неможливістю використання прода-
ного Обладнання (Товару).

3. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЇ І ПРИЙОМ ОБЛАДНАННЯ 
(ТОВАРУ) 

1. Для пред’явлення рекламації на придбане Обладнання (Товар) 
необхідно подати «заявку на послуги», копію гарантійного талона та 
копію протоколу запуску.

2. Обладнання (Товар) не приймається на гарантійне обслугову-
вання в разі виявлення порушень умов гарантії (див. Розділ 2).

3. Виникаючі при прийомі Обладнання (Товару) спірні питання, а 
також позаштатні ситуації, вирішуються керівником сервісного від-
ділу.

4. Компанія залишає за собою право відмови в гарантійному об-
слуговуванні при виявленні ознак порушення правил експлуатації в 
процесі тестування або ремонту Обладнання (Товару).

4. ТЕРМІНИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ 
ОБЛАДНАННЯ (ТОВАРУ)

1. Поставка запчастин компанією «АКЛІМА» за підтвердженими га-
рантійними випадками відбувається від 2 (двох) до 80 (вісімдесяти) 
робочих днів, залежно від моделі Обладнання (Товару) і деталі, що  
вийшла з ладу.

5. ЗАЛИШКОВІ ТЕРМІНИ ГАРАНТІЇ НА ВІДРЕМОНТОВАНЕ 
(ЗАМІНЕНЕ) ОБЛАДНАННЯ (ТОВАР)

1. На відремонтоване або замінене Обладнання (Товар) дата за-
кінчення гарантії встановлюється рівною датою закінчення гарантії 
на початкове здане в обслуговування Обладнання (Товар). Дата за-
кінчення гарантії на початкове здане Обладнання (Товар) фіксується 
при прийомі в гарантійне обслуговування.

Додаток №1  
до Гарантійних умов  

офіційного дистриб’ютора кліматичного  
обладнання в Україні «АКЛІМА»    

Бренд Тип обладнання
Стандартна 

гарантія 
рік

Умови гарантії

1. Haier (Китай)

а) мультиспліт системи 
кондиціювання 

3

Заповнений  
гарантійний талон

б) напівпромислові спліт 
системи кондиціювання

Заповнений  
гарантійний талон

в) VRF - система
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску 

2. RC Group  
(Італія)

а) чілери 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

б) теплові насоси 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

в) прецизійні  
кондиціонери 1

Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

3.  DriSteem 
(США)

а) парозволожувачі  
всіх типів 1 Заповнений  

гарантійний талон

4. Apen Group 
(Італія)

а) генератори гарячого 
повітря 1

Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

б) тепловентилятори 1 Заповнений  
гарантійний талон

5. Weger (Німеч-
чина) 

а) припливно-витяжні 
системи для будь-якого 
типу об’єктів

3
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

6. Alfa Laval 
(Швеція)

а) повітряні конденсатори 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

б) сухі охолоджувачі 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

7. Myсond  
(Великобри-

танія)

а) модульні чілери 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

б) фанкойли 1 Заповнений  
гарантійний талон

в) припливні установки 1 Заповнений  
гарантійний талон

г) ККБ 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

ґ) осушувачі повітря 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

д) зволожувачі повітря 1 Заповнений  
гарантійний талон

е) руфтопи 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

є) теплові насоси 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

ж) пульти управління, 
датчики вологості CO2, 
накладні термостати, гі-
гростати, пульти / венти-
ляція, пульти / тепла під-
лога, пульти / бойлерні

1 Заповнений  
гарантійний талон

з) термостати 1 Заповнений  
гарантійний талон

и) сервопривода 1 Заповнений  
гарантійний талон

і) пресостати 1 Заповнений  
гарантійний талон

8. Decsa (Італія) а) баштові градирні  
та випарні конденсатори 1 Заповнений  

гарантійний талон

9. Trotec (Німеч-
чина)

а) адсорбційні  
осушувачі повітря 1 Заповнений  

гарантійний талон

10. Goodman 
(США)

а) руфтопи 1 Заповнений  
гарантійний талон

б) печі повітряного  
опалення 1 Заповнений  

гарантійний талон

в) ККБ 1 Заповнений гаран-
тійний талон

11. Reventon 
(Польща) а) тепловентилятори 1 Заповнений  

гарантійний талон

12. CIAT-
Cristopia  

(Франція)

а)  акумулятори холоду 
(наповнювач ємностей) 10

Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

13. MicroDam 
(Південна  

Корея)
а) дренажні насоси 1 Заповнений  

гарантійний талон

14. Atmic (Укра-
їна) а) щити автоматики 3 Заповнений  

гарантійний талон 

15. Hitachi (Япо-
нія) а) теплові насоси 1

Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

16. Climaveneta 
(Італія)

а) чілери
б) теплові насоси
в) руфтопи
г)фанкойли

1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

17. Hitecsa 
(Iспанія)

а) компресорні блоки  
б) канальні кондиціонери 
в) руфтопи 
г) теплові насоси

1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

18. Casals  
(Португалія)

а) припливно-витяжні  
установки 
б) вентилятори

1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +23  +28
Житомирська +8  +13 +21  +26
Чернігівська +9  +14 +23  +28
Сумська +7  +12 +23  +28
Закарпатська +8  +13 +14  +19
Рівненська +9  +14 +13  +18
Львівська +9  +14 +12  +17
Івано-Франківська +8  +13 +13  +18
Волинська +9  +14 +12  +17
Хмельницька +9  +14 +18  +23
Чернівецька +9  +14 +20  +25
Тернопільська +9  +14 +13  +18
Вінницька +9  +14 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +8  +13 +23  +28
Кіровоградська +10  +15 +23  +28
Полтавська +9  +14 +23  +28
Дніпропетровська +10  +15 +24  +29
Одеська +12  +17 +23  +28
Миколаївська +11  +16 +24  +29
Херсонська +12  +17 +24  +29
Запорізька +11  +16 +24  +29
Харківська +8  +13 +23  +28
Донецька +11  +16 +24  +29
Луганська +7  +12 +22  +27
Крим +12  +17 +23  +28
Київ +12  +14 +25  +27
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ФОТОФАКТ

СВЯТО КНИЖКИ. У Львові розпочався 25-й, ювілейний, Фо-
рум видавців. Серед запрошених — понад тисяча авторів з 
України та світу. Цьогорічна тема форуму — ринок свободи. 
«Я вірю в те, що читання книжок може врятувати і конкретну 
людину в її конкретній складній ситуації, і країну, якщо кожен 
українець за рік прочитає хоча б п’ять книжок», — каже прези-
дент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль. 

Почесна гостя форуму американсько-польська письменниця 
та журналістка Енн Еплбаум презентувала свою книжку «Чер-
воний голод» про Голодомор в Україні. Новий роман привіз і 

французький автор Фредерік Бегбедер «Життя без краю». Се-
ред українських літературних зірок на форумі — Сергій Жадан, 
Юрій Андрухович, Оксана Забужко. Свою книжку «Слово про 
війну» представляють і учасники бойових дій на сході. Це роз-
повіді про емоції вояків. «Автори цієї збірки — учасники бойо-
вих дій і волонтери, які безпосередньо були на передовій, ту 
всю війну самі бачили. І от ми зібрали тих всіх авторів. У пер-
шій збірці — 17 людей, які розповідають саме те, що вони пе-
режили», — ділиться упорядник збірки «Слово про війну» Ва-
силь Піддубний.

Оцифрована історія
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ІНТЕРАКТИВНИЙ МУЗЕЙ. Майже півмільйона гривень — 
такий розмір гранту від Українського фонду культури, який ви-
грав Рівненський обласний краєзнавчий музей. 

— У Рік охорони культурної спадщини це особливо актуаль-
но, — зауважує директор музею Олександр Булига. — Він по-
значиться для нас тим, що вже до його завершення у музеї 
з’явиться апаратно-програмний комплекс для електронного 
обліку експонатів. На першому етапі це буде облік нашої колек-
ції, далі плануємо обліковувати предмети інших музеїв краю. 
Для цього, крім наших працівників, до роботи на договірних за-
садах залучаємо програмістів. Адже інформаційні технології в 
українських музеях — вимога сьогодення. 

Облікова підсистема передбачає, зокрема, зручний інтерфейс, 
базу даних музейних предметів з фіксацією їхнього стану на всіх 
життєвих циклах, їх презентацію та реєстрацію поточних змін.

До слова, в Рівненському обласному краєзнавчому музеї понад 
140 тисяч експонатів, особливе місце належить творам волин-
ського іконопису та предметам козацької доби. Сам музей роз-
міщений у приміщенні, що є пам’яткою архітектури ХІХ століття і, 
власне, найбільш цінним «експонатом». Його історія пов’язана з 
іменами Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша, Михайла 
Драгоманова, Володимира Короленка. Спочатку тут була гімна-
зія (1839 рік), затим департамент освіти уряду Директорії, очолю-
ваний Іваном Огієнком, рейхс-
комісаріат «Україна» Еріха Ко-
ха, а в радянські часи — обком 
компартії.

Нині тут працює небайду-
жий колектив, який сам тво-
рить новітню історію краю. 
Приміром, на «Музейні гости-
ни», що вже відзначили чверть 
століття, до Рівного приїздять 
народні майстри з усієї Украї-
ни. А на початку жовтня в ме-
жах міжнародної конференції 
тут говоритимуть про іннова-
ційні технології в музейній, ар-
хівній та бібліотечній справах 
її учасники з України та Поль-
щі. Адже для сусідів-поляків ін-
терактивні музеї вже не нови-
на, втім, облаштовують їх за-
звичай за грантові кошти ЄС. 
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Особливе місце в музеї 
належить творам 
волинського іконопису

Уманські підземелля розкрили ще не всі таємниці
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

КАТАКОМБИ. Ще навесні 
в Умані під час реконструкції 
площі, де планували споруди-
ти фонтан, провалився ґрунт. 
Комунальники виявили на 
цьому місці давні підземелля. 
Оскільки необхідні кошти для 
проведення дослідження за-
раз знайти непросто, архео-
логічну експедицію організу-
вали тільки тепер. 

Для Умані підземелля — 
новина не екстраординарна. 
Катакомбами пронизана вся 
підземна частина міста. Тут 
не раз знаходили цінні істо-
ричні реліквії. Тепер випад-
кова знахідка знову змінила 
всі плани. Як розповіли архе-
ологи, протяжність знайдено-
го підземного ходу — близько 
ста метрів. Науковці припус-
кають, що це може бути час-
тина ходів XVII століття.

Уперше підземні ходи в 
Умані знайшли ще в минуло-
му столітті під найдавнішою 
спорудою міста — Василіан-
ським монастирем. Як удало-
ся з’ясувати, їх проклали мо-
нахи 400 років тому, аби в ра-
зі небезпеки втікати з міста. 
Користувалися підземелля-
ми й козаки. Вони доправля-
ли до фортеці провіант і во-
ду. Ними до міста у 1768 ро-
ці пробралися гайдамаки, 
з’явившись буквально з-під 
землі й улаштувавши тут 
найкривавішу розправу. Са-
ме тому ще й зараз печери 
називають «гонтівськими». 
А 1674 року цими ходами до 
фортеці потрапили турки, так 
само захопивши місто бук-
вально з-під землі. 

Археологи досі спереча-
ються стосовно розміру та 
кількості підземель, адже, за 
переказами старожилів, тут є 
підземні дороги, якими мож-

на проїхати навіть возом. Як-
що це відгалуження, які йдуть 
у напрямку річки, то можна 
припустити, що ними могли 
ходити по воду, якщо у на-
прямку лісу — то ходи призна-
чені для втечі, зауважують до-
слідники. 

Фактично під Уманню роз-
ташоване ще одне — підзем-
не місто. Тут чимало невивче-
них підземель, які, за сучас-
ними свідченнями, налічують 
понад 40 пунктів дійсного та 
ймовірного розташування під-
земних об’єктів. Багато з них 
утрачено під час сучасного 
будівництва, але деякі збере-
глися і мають для науки вели-
ку цінність. 

Підземелля зосереджені 
переважно на території старо-
го міста — в центрі і кварталах 
поряд із дендропарком «Со-
фіївка». Найбільш перспек-
тивні для дослідження підзем-
ні ходи в районі ринку. Тут ви-

явлено споруду завдовжки 
20 метрів, зав ширшки 1,3—
1,5 та заввишки 1,5—1,7 мет-
ра, яка має вигляд коридора з 
цег ляною кладкою і овальним 
склепінням, що сходиться до 
верхівки під кутом. Хід має 
вісім відгалужень і, на дум-
ку дослідників, мав господар-
ське призначення, але під час 
осади міста міг використову-
ватися і як прихований вихід 
із фортеці.

У минулому столітті архео-
лог Василь Стефанович ство-
рив карту підземель. За пере-
казами очевидців, на ній були 
зображені п’ять ходів, які пе-
ретиналися під прямими ку-
тами. Проте після його смерті 
карта зникла, тому схема роз-
ташування ходів і донині ли-
шається таємницею. Аби лю-
ди більше знали про підзем-
ний світ Умані, на місці остан-
ніх розкопок планують ство-
рити своєрідний музей. 

У «Ровеснику» триває оздоровлення 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У сумському 
оздоровчому закладі сана-
торного типу «Ровесник» від-
крили соціально-реабілітацій-
ну зміну «Планета добра». 
Як розповіла заступник Сум-
ського міського голови Альо-
на Дмітрєвская, упродовж 
п’ятої зміни поправлять своє 

здоров’я 126 відпочивальни-
ків, серед яких 66 учнів про-
фесійно-технічних закладів 
освіти пільгової категорії із 
Сумської області, 35 осіб з ін-
валідністю та 25 тих, хто су-
проводжує. Вік дітей та моло-
ді — від 14 до 17 років.

За словами директора за-
кладу Світлани Палкіної, впер-
ше оздоровчу зміну для мо-
лоді з інвалідністю тут прове-

ли торік взимку. Все вдалося, 
тож вирішили продовжити по-
трібне починання. Заздалегідь 
облаштували пандуси, заку-
пили професійний тренажер, 
масажний стіл, відремонтува-
ли коридори та кімнати тощо. 
Заклад укомплектовано ква-
ліфікованими педагогічними 
та медичними кадрами. Для 
оздоровлення і відпочинку 
створено всі умови: калорійне 

харчування, розважальні про-
грами з конкурсами та пісня-
ми, вечори відпочинку.

Турбота про осіб з інвалід-
ністю залишається в пріоритеті 
роботи міської влади. Якщо то-
рік із міського бюджету на їхнє 
оздоровлення було надано 101 
тисячу гривень, то нинішнього 
— 124. Цих коштів вистачить 
для відпочинку 60 осіб згада-
ної соціальної категорії.


