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Як громада і правоохоронні
органи можуть вплинути на
представників молодіжної
субкультури у разі виникнення
конфліктної ситуації

Традицію вузлової ляльки
Полтавщини внесли до
обласного переліку елементів
нематеріальної культурної
спадщини

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

СУБОТА, 14 СЕРПНЯ 2021 РОКУ		

ОЛЕГ УРУСЬКИЙ:
«У влади є розуміння
наявних проблем і
необхідності проведення
всіх заходів, спрямованих
на поліпшення
інвестиційного
клімату в країні».

«Ваша підтримка —
наша перемога!»
Фото з сайту president.gov.ua

ЦИТАТА ДНЯ

№157 (7025)

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних
галузей промисловості про умови потенційним
інвесторам, зацікавленим вкладати кошти у
виробництво, яке становитиме інтерес для держави

Рівень працевлаштування
зростає
РОБОТА. 57 тисяч безробітних проходили профнавчання
впродовж семи місяців року. Вони отримали документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. За набутою спеціальністю працевлаштовуються 92% слухачів. Порівняно з відповідним торішнім періодом показник працевлаштування після навчання зріс майже на 4%. Найчастіше слухачі обирали професії перукаря, майстра манікюру, продавця продтоварів,
повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Мета роботи центрів зайнятості — не лише пошук вакансій, а й навчання і перенавчання. Окремий напрям — зворотний зв’язок з роботодавцями для відстеження основних тенденцій ринку праці: які саме спеціалісти необхідні, як удосконалювати професійне навчання і пропонувати слухачам потрібні професії», — каже заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.
У структурі служби зайнятості 11 центрів професійно-технічної освіти, що здійснюють професійне навчання безробітних за
95 робітничими професіями та багатьма напрямами курсів цільового призначення.

ЦИФРА ДНЯ
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За всі роки на літніх і зимових змаганнях паралімпійська збірна здобула 374 медалі. Президент побажав, щоби після
Токіо їх було понад 400

країн і організацій підтвердили
свою участь в установчому саміті
«Кримської платформи»

розраховують посісти чільне місце серед призерів
цьогорічних ігор

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................

Триває
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
поштового
зв’язку.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua

ШЛЯХ ДО ЗВИТЯГИ. Українські паралімпійці вкотре

USD 26.6931
EUR 31.3978
за 1 долар США
за 1 євро

на 1 місяць . . . . . . . .
на 3 місяці . . . . . . . . .

32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

Соціальний передплатний індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2021 рік –
безкоштовна.
Передплатний
індекс

61035

встановлені Національним банком України на 16 серпня 2021 року

RUB 3.6406
/ AU 46943.55
за 10 рублів

AG 625.02
PT 27409.28
за 1 тройськиу унцію

PD 70144.93
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ
СУДОВА ПОВІСТКА
про виклик до суду у кримінальному провадженні
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 26.08.2021.,
о 14-00 год, 27.08.2021, о 10-30 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна , буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул.
Дружби народів, 6/18, для участі у продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.
Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, З-«А», головуючим суддею Савіним О.І.
Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою; або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326
КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.
Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування
та повістка про виклик підозрюваного МАМОНОВА Анатолія Івановича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від
10.08.2021 (справа 428/7296/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Мамонова Анатолія Івановича, 10.10.1946 р.н., що зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Сватове, у кримінальному провадженні
№ 22019130000000093 від 13.05.2019.
На підставі ст. 133, 135 КПК України, Мамонов А.І. викликається на 11:00 год.
18.08.2021, 19.08.2021, 20.08.2021 в Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до начальника відділу Луганської обласної прокуратури Трофименко Поліни Валеріївни (каб. 102) для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22019130000000093 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні
інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового
розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3
ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України» необхідно з’явитися до Херсонського міського суду
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, для участі в розгляді клопотання слідчого про здійснення
спеціального досудового розслідування підозрюваному:
- Качарову Костянтину Радиковичу, 08.05.1964 року народження, громадянину Російської Федерації, адреса робочого
місця: м. Сімферополь, вул. Сельвінського, 91, у кримінальному провадженні № № 42021010000000003 від 04.02.2021 за ч. 1
ст. 438 КК України, 19.08.2021 на 10:00 годин, зала 414.
Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим,
який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав,
та/або перебуває на тимчасово окупованій території України,
території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення
спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2021 (справа № 757/40353/21-к) надано дозвіл на
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001349 від 18.09.2017
відносно підозрюваного Тумовса Рейніса Айварсовича,
03.09.1976 року народження, громадянина України, уродженця м. Магадан, Російська Федерація, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Інбер Віри, 5, кв. 78 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,
ч. 3 ст. 209 КК України.
Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
24.05.2021 року приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Козярською Ю.В. була заведена спадкова
справа після смерті
БОГДАНЕНКО ОЛЬГИ ПЕТРІВНИ, 29.06.1937 р.н.,
яка померла 04.01.2021 р., місце народження: Україна, Житомирська обл., Черняхівський р-н, с. Андреєво.
Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти
спадщину, в тому числі, які були зареєстровані з померлою на
день її смерті та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, прошу з’явитися всіх спадкоємців до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козярської Ю.В. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Липська, буд.9-а, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами
судового провадження у кримінальному провадженні за № 52020000000000455 від 20 липня
2020 року, в якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.2
ст.366 КК України, та Модлінський Микола Володимирович обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5
ст.191, ч.2 ст.28-ч.2 ст.366 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду
від 27 липня 2021 призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні
№ 52020000000000455 від 20 липня 2020 року. У
зв’язку з чим викликається Немерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року народження, який
народився в Кавказькому районі Краснодарського краю Російської Федерації, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою:
м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, який
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.2
ст.366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 19 серпня 2021 року о 13:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя:

Задорожна Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров
О.В.

З моменту опублікування повістки про виклик
у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, Старобешівський район, м. Кальміуське, вул.
Циса, 18) у судове засідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017260000000004
від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 08.09.2021 року о 14-30 год. в залі судового засідання за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова В.І кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді Андрущенко О.Ю., Новікова Н.В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
в докторантуру, аспірантуру
В докторантуру за спеціальністю 222 Медицина (14.01.14 Ендокринологія).
В очну денну аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія
(14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.07 Онкологія,
14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.14 Ендокринологія, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.16 Психіатрія, 14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби,
14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.38 Загальна практика – сімейна медицина, 14.02.03
Соціальна медицина); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія); 091 Біологія
(14.03.11 Медична та біологічна інформатика і кібернетика).
В очну вечірню аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія
(14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.03 Хірургія, 14.01.04 Серцево-судинна хірургія, 14.01.06
Урологія, 14.01.11 Кардіологія, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.18
Офтальмологія, 14.01.19 Оториноларингологія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.02.01 Гігієна та професійна патологія,
14.02.03 Соціальна медицина, 14.03.02 Патологічна анатомія); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія); 091 Біологія (14.03.11 Медична та біологічна інформатика і кібернетика).
Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я голови
Приймальної комісії (ректора); особовий листок по обліку кадрів; 2 фотокартки 3х4; автобіографія; копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної
кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копія
нострифікованого диплому); для спеціальностей медичного спрямування: копія документу про закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури; характеристика з місця
роботи, завірена підписом керівника установи та печаткою; копія трудової книжки для працюючих (засвідчена печаткою за місцем роботи);
медична довідка про стан здоров’я за формою № 086; список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності; копія ідентифікаційного номеру, копія паспорта (стор. 2,3,11).
Паспорт, дипломи про вищу освіту, сертифікат/свідоцтво вступники
пред’являють особисто.
Особи, що вступають до докторантури подають ксерокопії друкованих наукових робіт, копію диплома кандидата медичних наук і розгорнутий план дисертаційної роботи.
Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НУОЗ України
імені П. Л. Шупика, Приймальна комісія (адміністративний корпус, 2 -й
поверх, к. 54).
Прийом документів: 16 серпня — 3 вересня 2021 р.
10-00 — 13.00; 14.00 – 16.00
Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ПОГОДА НА ЗАВТРА
27..32
13..18

27..32
13..18

27..32
13..18

26..31
14..19

28..33
14..19

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 СЕРПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+13 +18
+13 +18
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+13 +18
+13 +18
+12 +17
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+12 +17

+27 +32
+27 +32
+27 +32
+26 +31
+29 +34
+26 +31
+26 +31
+27 +32
+26 +31
+27 +32
+29 +34
+27 +32
+27 +32

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+12 +17
+13 +18
+13 +18
+14 +19
+14 +19
+13 +18
+15 +20
+14 +19
+14 +19
+15 +20
+13 +18
+16 +21
+16 +18

+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+28 +33
+28 +33
+27 +32
+26 +31
+27 +32
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+29 +31

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Титаренко Роман Павлович, 03.03.1988 року народження, останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Поштова, 20, кв. 39, старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Петрук М.В., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278
КПК України повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні №
22017060000000045 від 02.11.2017 — в участі у період з 2015 року по даний
час у терористичній організації «Донецька народна республіка» та в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування – «Окремий мотострілецький гвардійський (штурмовий) «Іловайський» батальйон
1 Армійського корпусу Міністерства оборони Донецької Народної Республіки (військова частина 08828)», тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.
-------------------------------------------------ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Титаренко Роман Павлович, 03.03.1988 року народження,
останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Поштова, 20, кв. 39, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби
безпеки України в Житомирській області Петрука М.В., за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-154, для участі у слідчих та
процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22017060000000045 як
підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч.2 ст. 260
КК України, о 12 год. 00 хв. 17.08.2021, о 12 год. 00 хв. 18.08.2021, о 12 год. 00
хв. 19.08.2021 (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Макуха Артур Арифович, 08.02.1984 року народження останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Поштова, 20, кв. 39, старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Петрук М.В., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278
КПК України повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні
№ 22017060000000045 від 02.11.2017 — в участі у період з 2015 року по
даний час у терористичній організації «Донецька народна республіка» та
в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування —
«Окремий мотострілецький гвардійський (штурмовий) «Іловайський» батальйон 1 Армійського корпусу Міністерства оборони Донецької Народної
Республіки (військова частина 08828)», тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.
-------------------------------------------------ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Макуха Артур Арифович, 08.02.1984 року народження,
останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Поштова, 20, кв. 39, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби
безпеки України в Житомирській області Петрука М.В., за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-154, для участі у слідчих та
процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22017060000000045 як
підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч.2 ст. 260
КК України, о 14 год. 00 хв. 17.08.2021, о 14 год. 00 хв. 18.08.2021, о 14 год. 00
хв. 19.08.2021 (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
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