ДОКУМЕНТИ

МІСЦЕВА ВЛАДА
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На Рівненщині
обговорили бюджетні
параметри-2022,
за якими житимуть
громади
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ДОКУМЕНТИ

Закон
України «Про
Державний
бюджет України
на 2022 рік»

11

Постанова КМУ «Про перерозподіл деяких
видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, і
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 січня 2021 р. № 47»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЧЕТВЕР, 16 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

ЮЛІЯ СВИРИДЕНКО:

«17 грудня рада директорів
Світового банку
розглядатиме надання
Україні 300 млн євро в
межах другого траншу за
проєктом «Друга позика
на політику розвитку
у сфері економічного
відновлення».

Уряд продовжив
адаптивний карантин
до 31 березня
Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

ЦИТАТА ДНЯ

№242 (7110)

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки
про фінансування проєкту «Енергетична незалежність»

Європу турбує ескалація
на кордонах України
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Учора у Брюсселі відбувся шостий саміт країн «Східного партнерства». У ньому взяли участь глави держав і урядів держав-членів ЄС і президенти п’яти із шести країн-учасниць:
Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Білорусь на саміті представлено не було. Одним із головних питань порядку денного стали ескалація на українсько-російському кордоні й міграційна криза на кордонах ЄС, штучно спровокована режимом Білорусі.
Пленарне засідання саміту розпочалося у другій половині дня й
тривало майже до півночі. Та до його початку Президент Володимир
Зеленський встиг провести переговори із президентами Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем. Цю зустріч журналісти назвали «нормандський формат 3»: Франція, Німеччина, Україна мінус РФ. Пресконференція голови Європейської
ради Шарля Мішеля та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн,
спілкування Володимира Зеленського з журналістами відбулися пізно ввечері. Сьогодні Президент у межах візиту до Брюсселя зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

ЦИФРА ДНЯ

11,8 млн

користувачів становить аудиторія
додатка «Дія». Мінцифри вбачає
тенденцію до 50—70 тисяч нових
користувачів на день
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ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Щонайменше протягом

першого кварталу наступного року всі правила доступу до
публічних місць із ковід-сертифікатами, за наявності масок,
з дотриманням дистанції залишаються чинними

Старостинська спільнота Харківщини
об’єднує зусилля

ГУРТУЄМОСЯ. Уперше на постійній основі в Україні запроваджено форум старост і голів

громад, що полегшить обмін досвідом
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Н

овий для України інститут
місцевого самоврядування,

народжений на ґрунті реформи
з децентралізації влади, на першому етапі розвитку потребує
підтримки і держави, і міжнародних організацій. І вони нада-

ють допомогу громадам за різними напрямами. Проте як зазначають старости і голови громад,
найбільше їм бракує спілкування та обміну досвідом серед ста-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD 27.196
EUR 30.6186
за 100 доларів США
за 100 євро

ростинської спільноти регіону,
комунікації із владними структурами.
Саме це і стало одним із чинників
проведення з ініціативи голови Хар-

ківської обласної ради, президентки
Асоціації органів місцевого самоврядування Тетяни ЄгоровоїЛуценко обласного Форуму
старост.
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встановлені Національним банком України на 16 грудня 2021 року

RUB 3.6846
/ AU 48149.43
за 10 рублів

AG 593.51за 1 тройську
PTунцію
25018.14

PD 43061.33
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ДОКУМЕНТИ
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності заступників
Державного секретаря Кабінету Міністрів України у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові
державного службовця
МАР’ЄВИЧ
Костянтин Михайлович
ВОЙТОВИЧ
Олег Михайлович
ДЕХТЯРЕНКО
Сергій Стахович
КОВТУН
Тетяна Владиславівна
КУЦЕВОЛ
Анатолій Анатолійович
ПОЛІЩУК
Віктор Петрович
ПОЛЯНСЬКИЙ
Павло Броніславович
ФЕДОРЧУК
Володимир Ярославович

Оцінка
перший заступник Державного секре- відмінна
таря Кабінету Міністрів України
відмінна
відмінна
відмінна
відмінна
позитивна
відмінна
відмінна

Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності
керівників центральних органів виконавчої влади у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові
державного службовця
АЛЮШИНА
Наталія Олександрівна
БІЛЬЧУК
Олександр Васильович
БОГДАН
Олена Володимирівна
ВЕРНЕР
Ігор Євгенійович
ГРИГОРЕНКО
Галина Володимирівна
ГУРАК
Руслан Васильович
ДЕМСЬКА
Орися Мар’янівна
ДРОБОВИЧ
Антон Едуардович
КАПІНУС
Євгеній Валерійович
КРИВОНОС
Семен Юрійович
КУДЕРЧУК
Марина Миколаївна
ОЛЕСЬКІВ
Мар’яна Ігорівна
ОПІМАХ
Роман Євгенович
ПЛАЧКОВ
Григорій Іванович
ПЛІС
Геннадій Володимирович
ХРОМОВ
Анатолій Володимирович
ЧЕРКАСЬКИЙ
Ігор Борисович

Найменування посади

Оцінка

Голова НАДС

відмінна

Голова Державіаслужби

позитивна

Голова ДЕСС

відмінна

Голова Держстату

відмінна

Голова Держмистецтв

відмінна

Голова Державної служби якості освіти
Голова Національної комісії зі
стандартів державної мови
Голова Українського інституту
національної пам’яті
Голова правління Пенсійного
фонду Укрaїни
Голова ДІАМ

відмінна

Голова Держкіно

відмінна

Голова ДАРТ

позитивна

Голова Держгеонадр

позитивна

Голова Держатомрегулювання

негативна

Голова Держаудитслужби

позитивна

Голова Укрдержархіву

відмінна

Голова Держфінмоніторингу

позитивна

відмінна
відмінна
позитивна
позитивна

Додаток 4
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності заступників керівників
центральних органів виконавчої влади у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові
Найменування посади
Оцінка
державного службовця
перший заступник Голови Держенерго відмінна
БОДНАР
нагляду
Роман Валерійович
БОНДАР
заступник Голови Державної служби
відмінна
Алла Володимирівна
якості освіти
БУЧКО
перший заступник Голови Держгеонадр позитивна
Володимир Анатолійович
ВАШЕКА
заступник Голови Держаудитслужби
позитивна
Галина Володимирівна
ВОВНЮК
заступник Голови Держпродспоживпозитивна
Анатолій Віталійович
служби з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації
ГАЄВСЬКИЙ
перший заступник Голови Держфінмо- відмінна
Ігор Миколайович
ніторингу
ГОРБАТЮК
заступник Голови Держпраці
відмінна
Алла Володимирівна
ДОМБРОВСЬКИЙ
перший заступник Голови ДАРТ
позитивна
Кирило Григорович
ДОНСЬКИЙ
заступник Голови ДМС
відмінна
Сергій Миколайович
ДУДА
перший заступник Голови Казначейства відмінна
Володимир Петрович
перший заступник Голови Укрдерж
відмінна
ЄМЕЛЬЯНОВА
архіву
Тетяна Олександрівна
ЖУК
заступник Голови Держстату
відмінна
Ірина Миколаївна
ЗАБОЛОТНИЙ
заступник Голови НАДС
відмінна
Андрій Володимирович
ЗАРУБА
перший заступник Голови Держекоін- позитивна
Дмитро Васильович
спекції
ЗЕЛІНСЬКИЙ
заступник Голови Державіаслужби
відмінна
Ігор Леонідович
ЗУБРІЙ
заступник Голови Держфінмоніторингу відмінна
Віталій Петрович
ІЩЕНКО
перший заступник Голови Держстату
позитивна
Андрій Валерійович
КАЛЄНІЧЕНКО
заступник Голови ДПС з питань цифро- відмінна
Наталія Григорівна
вого розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
КОВПАШКО
заступник Голови правління Пенсійного відмінна
Ірина Василівна
фонду України
перший заступник Голови Держатом
позитивна
КОРІКОВ
регулювання
Олег Миколайович
перший заступник Голови Держвод
позитивна
КУЗЬМЕНКОВ
агентства
Олексій Олександрович
ЛАГУНІН
заступник Голови Укртрансбезпеки
відмінна
Микита Сергійович
ЛЕЩУК
перший заступник Голови Укрінфравідмінна
Юрій Віталійович
проекту
МАКОВСЬКИЙ
перший заступник Голови Адміністрації відмінна
Дмитро Васильович
Держспецзв’язку
МИХАЙЛОВ
заступник Голови НАДС з питань циф- позитивна
Олексій Сергійович
рового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
МІХЕЄВ
заступник Голови ДКА
позитивна
Володимир Сергійович
МОЗГУНОВ
заступник Голови Національної комісії зі відмінна
Володимир Володимирович стандартів державної мови
ПЛЯЦКО
перший заступник Голови ДАЗВ
відмінна
Андрій Валерійович
РОССОШАНСЬКА
перший заступник Голови Держмисвідмінна
Ольга Валентинівна
тецтв
САЖІЄНКО
заступник Голови Держпраці
відмінна
Віталій Валерійович

СОЛЯНІК
Юлія Валеріївна
СУВОРОВ
Владислав Володимирович
ТИЛІЩАК
Володимир Семенович
ТІТАРЧУК
Михайло Іванович
ФЕЩЕНКО
Артем Валерійович
ШЕВЧЕНКО
Ольга Петрівна
ШЕВЧУК
Дмитро Павлович
ШЕВЧУК
Максим Костянтинович
ШКУРОПАТ
Олександр Григорович
ЯКИМЕНКО
Олександр Васильович

заступник Голови Держаудитслужби

позитивна

заступник Голови Держмитслужби

відмінна

заступник Голови Українського інститу- позитивна
ту національної пам’яті
заступник Голови ДПС
відмінна
заступник Голови Укрінфрапроекту

позитивна

заступник Голови Держпродспоживпозитивна
служби
заступник Голови Держаудитслужби з позитивна
питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
заступник Голови ДАЗВ
відмінна
заступник Голови Держаудитслужби

позитивна

перший заступник Голови Державної
служби якості освіти

позитивна

Додаток 5
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності
членів Національної комісії зі стандартів державної мови у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові державного службовця
ДАНИЛЮК Ілля Григорович
МАЗУР Наталія Василівна
МАЗУРИК Данута Володимирівна
МИРОНЧУК Олександр Якович
ЧЕРНОБРОВ Юлія Анатоліївна
ШЕВЧУК-КЛЮЖЕВА Ольга Василівна

Оцінка
відмінна
відмінна
відмінна
відмінна
відмінна
відмінна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1583-р
Київ

Про передачу до сфери управління
Адміністрації Державної прикордонної
служби транспортного засобу

Передати до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби
транспортний засіб (прототип командно-штабної машини) марки TURKAR, модель
CCVTECH, календарний рік виготовлення 2016, номер шасі NMVCBTAAA6E000084, що
зберігається на складі Київської митниці Державної митної служби, за яким власник
або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених Митним кодексом України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1585-р
Київ

Про внесення зміни в додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2019 р. № 36

Внести зміну в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36 «Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної
власності», доповнивши його розділом такого змісту:
«Харчова галузь
Мінекономіки
14216689 Державне підприємство «Уманський лікеро-горілчаний завод».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1587-р
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету для здійснення
заходів, пов’язаних із запобіганням
виникненню надзвичайної ситуації
техногенного характеру внаслідок
порушення сталого забезпечення населення
м. Харкова та частини населених пунктів
Харківської області питною водою

1. Виділити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) 31 325 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних
із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок
порушення сталого забезпечення населення м. Харкова та частини населених пунктів
Харківської області питною водою.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених
у пункті 1 цього розпорядження;
подати до 30 грудня 2021 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим
розпорядженням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1590-р
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 1 між
Урядом України та Європейською Комісією,
що діє від імені Європейського Союзу, про
внесення змін до Угоди про фінансування
«Програма підтримки державного управління
фінансами для України — EU4PFM»
(ENI/2017/040-426)

Схвалити проект Додаткової угоди № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фі-

нансування «Програма підтримки державного управління фінансами для України —
EU4PFM» (ENI/2017/040-426).
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Додаткову угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1592-р
Київ

Про дострокове припинення
повноважень члена наглядової ради
приватного акціонерного товариства
«Укргідроенерго»
Припинити достроково повноваження члена наглядової ради приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» Гавви Олександра Олександровича як представника держави.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1593-р
Київ

Про внесення зміни до
розпорядження Кабінету
Міністрів України
від 20 листопада 2019 р. № 1093
1. На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2019 р. № 1093 «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони» уповноважити Міністра оборони Резнікова Олексія Юрійовича підписати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони.
2. Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 411 «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1093».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1617-р
Київ

Про затвердження плану заходів
з реалізації Стратегії людського
розвитку на 2021—2023 роки
1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021—
2023 роки (далі — план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:
виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;
внесення відповідної інформації до електронної системи моніторингу і контролю за виконанням плану заходів на єдиному веб-порталі електронного урядування;
подання щороку до 1 березня Міністерству соціальної політики пропозицій до щорічного звіту про реалізацію Стратегії людського розвитку.
3. Міністерству соціальної політики забезпечити:
проведення моніторингу виконання плану заходів на єдиному веб-порталі електронного урядування;
подання щороку до 15 квітня Апарату Ради національної безпеки і оборони України
та Кабінету Міністрів України звіту про стан виконання Стратегії людського розвитку.
4. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом заходів затвердженим урядовим розпорядженням,
можна ознайомитись на сайті «УК».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1622-р
Київ

Про затвердження плану комплектування
Інституту державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту слухачами
із числа керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, на 2022 рік
1. Затвердити план комплектування Інституту державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2022 рік, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам влади забезпечити відрядження слухачів до Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту у строки, визначені в плані, затвердженому цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом комплектування, затвердженим урядовим розпорядженням,
можна ознайомитись на сайті «УК».

ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 32912720, інформує співвласників багатоквартирого будинку за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 4-Б, про дострокове
припинення дії Договорів про надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, та будь-яких інших договорів про
надання послуг та припинення надання житлово-комунальних послуг
та інших послуг з 16 лютого 2022 року. Вважати дані договори розірваними з 16 лютого 2022 року. Детальна інформація розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Товариства: https://kovalska-gs.com/
та на інформаційних стендах вказаного будинку.
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ОГОЛОШЕННЯ
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне
судове провадження у кримінальному провадженні
за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович,
громадянин України, 26.06.1975 року народження,
уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 04 січня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 04
січня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О.
З моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Інформація про процесуальні документи,
що підлягають врученню обвинуваченому
В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Маслов В. В. (головуючий),
суддів Строгого І. Л., Федорак Л.М. перебуває кримінальне провадження № 52017000000000520 за обвинуваченням:
Соколова Дмитра Дмитровича, 18 липня 1976 року народження, уродженця с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, буд. 79,
кв. 56, та фактично проживає за адресою: Київська
область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська
Борщагівка, вул. Скіфська, буд. 57 (останнє відоме
місце проживання), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК,
07 грудня 2021 року судом були постановлені ухвала про відмову в задоволенні клопотання захисника Свіденка Костянтина Борисовича про повернення обвинувального акта прокурору та ухвала про
призначення судового розгляду, здійснення спеціального судового провадження щодо обвинуваченого Соколова Дмитра Дмитровича у кримінальному провадженні № 52017000000000520.
Втрачений

паспорт

№U10187278,

виданий

18.12.2014 р. Турецькою Республікою, Стамбул, на
ім’я Akarsu Ugur (Акарсу Угур), 01.03.1979 р.н., персональний ід. №42520682212, вважати недійсним.
Суднові реєстраційні документи на судно з реєстраційним бортовим номером ДАП-3001-К, судновласник Касторнов Олександр Миколайович, вважати
недійсними».
Розшукуються спадкоємці Говоровової Людмили
Іванівни, 1924 р.н., померлої 11.08.2004 р., та Говорова Володимира Михайловича, 1918 р.н., померлого 17.03.2009 р. Можливим спадкоємцям звертатися до відокремленого підрозділу П’ятої Харківської
міської державної нотаріальної контори за адресою:
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.
У Першій Харківській міській державній нотаріальній конторі відкрито спадкову справу до майна
померлого 06 лютого 2021 року Гумберт Сергія Вікторовича, 23 лютого 1948 року народження. Просимо зацікавлених осіб протягом місяця від публікації звернутися до нотаріальної контори за адресою:
61003, м. Харків, м-н Конституції, 1.

Повістка про виклик до суду
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого
Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 обвинувальний акт призначено до судового розгляду у
даному кримінальному провадженні .
На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в судові засідання на 09 год. 30 хв. 28 грудня 2021 року, 14 год. 30 хв. 24 січня 2022 року, 14 год. 00 хв. 31 січня 2022 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія
Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного кримінального провадження (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті суду обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Мойсак С. М.
Судді: Крикливий В. В., Хамзін Т. Р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування
Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040010000119 від 20.02.2015, за підозрою Дакова Д.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається підозрюваний Даков Денис Миколайович,
02.09.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (колишня назва – Пролетарський), 228, кв. 35 (останнє відоме місце проживання: АРК, м. Феодосія), на 11:00 год.
20.12.2021, на 11:00 год. 21.12.2021, на 11:00 год. 22.12.2021 до слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Полтава, Дяченка Антона Сергійовича за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, (каб. 10) для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному
провадженні № 42015040010000119 від 20.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а також участі в інших слідчих
та процесуальних діях по даному кримінальному провадженню.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі:
можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Можелянському Віктору Анатолійовичу, 10.05.1964 року народження, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Ангарська, 8, необхідно з’явитися 21
грудня 2021 року о 12 годині 00 хвилин до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя Чернишенка П.О. за адресою:
м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406, для отримання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №12021010000000089 від 14.07.2021 за ознаками
вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України.

Приазовський районний суд Запорізької області (розташований за адресою: Запорізька область,
смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133)
22160), викликає Гапоненко Григорія Анатолійовича, 08.12.1994 р.н., зареєстрованого за адресою Донецька область, Волноваський район, с. Андріївка,
вул. Леніна, 23а, кв. 3, як обвинуваченого, у підготовче судове засідання, призначене на 19 січня 2022
року об 11:30 год., по кримінальному провадженню
№ 22020050000000216 за обвинувальним актом відносно Гапоненко Г.А., який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України,
в якому Ваша участь є обов’язковою. Головуючий
суддя Діденко Є.В.

Інформаційне повідомлення
АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) відкриття та
комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та
на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105
від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:
1.) Доповнити текст Правил терміном «Участь у програмі» у наступній редакції:
««Участь у програмі» — участь у програмі лояльності Банку, яка передбачає можливість отримання Клієнтом додаткового блага у вигляді кешбеку. Клієнт може обрати певний Тарифний план щодо якого діє
та/або може діяти протягом певного терміну програма лояльності. Пропозиція щодо Участі у програмі викладена в умовах програми, що розміщені на офіційній вебсторінці Банку: https://my.ukrsibbank.com/ru/
personal/cards/. Користуючись послугами Банку на умовах обраного Тарифного плану (з діючою та/або
можливим підключенням до програми лояльності, що передбачає можливість отримання кешбеку), Клієнт
погоджується з умовами програми Банку, які розміщені на відповідній офіційній вебсторінці Банку. У випадку, якщо Клієнт не погоджується з умовами програми та/або участю у програмі та/або має намір відмовитись від нарахованого кешбеку (але не більше ніж за останній календарний рік), Клієнт повідомляє про
це Банк шляхом звернення до StarContact.».
2.) Викласти п. 3.2.1. Правил у наступній редакції:
« 3.2.1. Строк дії картки.
Строк дії картки вказано на лицьовій стороні картки у вигляді ММ/РР (ММ – дві цифри порядкового номеру місяця, РР — дві останні цифри року).
Користування Держателем карткою здійснюється протягом строку її дії, який вказаний на лицьовій стороні картки (місяць і рік). Картка дійсна до останнього календарного дня вказаного місяця.
У разі закінчення строку дії картки, за виключенням Віртуальної картки, Банк у передостанній місяць
строку її дії перевипускає картку на новий строк (з урахуванням положень п. 4.1.21. цих Правил), якщо до
цього строку від Клієнта не надійшла заява про розірвання Договору та закриття Рахунків або про припинення дії окремої картки або Банком не закрито картковий Рахунок з інших підстав, передбачених Договором. Держатель повертає картку до Банку не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення строку її дії.
Після закінчення строку дії Віртуальної картки, Клієнт має можливість оформити нову Віртуальну картку
у порядку, визначеному п. 4.3.16 цих Правил.».
3.) Викласти п. 4.3.16. Правил у наступній редакції:
«4.3.16. Оформити:
- нову персоніфіковану картку згідно з чинними Тарифами в Банку, якщо персоніфікована картка не була перевипущена після закінчення строку її дії згідно з п. 3.2.1. Правил;
- Віртуальну картку шляхом надання відповідної заяви з використанням системи UKRSIB online або звернення до обслуговуючого відділення Банку;
- додаткові картки до карткового Рахунку, в т.ч. на ім’я малолітньої та/або неповнолітньої особи, законним представником якої є Клієнт, шляхом звернення до обслуговуючого відділення Банку або – тільки при
оформленні додаткової картки на ім’я Клієнта– шляхом надання відповідної заяви з використанням системи UKRSIB online.».
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а
саме: 16.12.2021 р.
Датою початку дії змін до Правил є 16.12.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» Начальник Юридичного департаменту 					
Полянчук О. В.
ПОВІСТКА
ПРО
ВИКЛИК
ПІДОЗРЮВАНОГО
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
(при здійсненні спеціального досудового
Підозрюваний Михайлов Сергій Михайлович,
розслідування)
18.01.1963 р.н., зареєстрований за адресою: ЛуганКадаєв Антон Євгенович, 06.06.1985 р.н., уроджеська область, м. Кадіївка (м. Стаханов), вул. Сум- нець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: м. Луська, буд. 42, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК Украї- ганськ, кв. Мирний, буд. 13 «А», кв. 57, проживани, викликається на 10 год. 22.12.2021, 23.12.2021 ючий за адресою: м. Луганськ, кв. Мирний, 18, кв.
5
та 24.12.2021 до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 79 – на підставі ст.ст. 133, 135, 297 КПК України,
Вам
необхідно
з’явитись
22.12.2021,
23.12.2021 та
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
Можаєва Михайла Сергійовича (тел. 0645268110) за 24.12.2021 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, до
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Феслідчого Семенчук М.В., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72доренка, буд. 21, для допиту як підозрюваного та 73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для
проведення інших слідчих та процесуальних дій у виконання вимог ст. 290 КПК України – ознайомкримінальному провадженні № 22017130000000028 лення з матеріалами кримінального провадження
від 17.02.2017. Наслідки та поважні причини непри- № 22021240000000029 від 13.10.2021, в якому Ви є
буття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1
ст. 258-3 КК України.
України.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва Макухи А.А. від 09.12.2021 у справі
№ 760/30416/21 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22017000000000077 від 23.02.2017 стосовно Мукоїд Ольги Вікторівни, 13.10.1986 року народження, підозрюваної у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.
ПОВІСТКА
про виклик підозрюваної Мукоїд О.В.
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Мукоїд Ольга Вікторівна, 13.10.1986 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Галицька, буд. 11, кв. 191, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам
необхідно з’явитися 20.12.2021 о 10 год. 00 хв. як підозрюваній у кримінальному провадженні № 22017000000000077 за
ч. 1 ст. 110 КК України під час здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Базавляк Анни Юріївни за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів,
3-А, для участі у допиті як підозрюваної, відкриття матеріалів досудового розслідування: повідомлення про завершення
досудового розслідування, надання доступу до матеріалів, ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000077. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.
Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. 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.

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

Геніальність і заздрість

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ПРЕМ’ЄРА. У Національній опереті з успіхом зіграли музичну

виставу «Амадеус», яка може стати найяскравішою подією
театрального сезону

О

дин з них творив музику, наче Бог, і за життя знав, що він геній. Другий
визнавав геніальність іншого, але відчуття власної посередності розпалювало заздрість і підштовхувало до
помсти. Моцарт і Сальєрі —
втілення одвічного конфлікту таланту і пересічності.
9 і 10 грудня Київський
національний академічний
театр оперети представив
на розсуд глядачів незвичну прем’єру — драматичну
оперу «Амадеус», поставлену за п’єсою Пітера Шеффера, переклад якої українською зробив Олександр
Степанов.
У центрі сюжету вистави
— Антоніо Сальєрі, успішний віденський композитор.
Для нього все змінюється,
коли в місто переїздить молодий геній Вольфганг Амадей Моцарт. Сальєрі розуміє,
що ніколи не зможе писати таку музику, як Моцарт,
хоч би як прислуговував при
дворі. І попри особисте захоплення творіннями Моцарта,
придворний композитор намагається всіма можливими
способами принизити Амадея і знищити його. Утім, навіть хворий й покинутий усіма Моцарт пише геніальну
музику. А заздрісника Сальєрі не рятують ні сльози, ні
гроші, ні прихильність повелителя, ні страждання конкурента. І він вже не сперечається з ним, а дорікає самому Богові, бо не розуміє,

Сальєрі у виконанні Марка Дробота (ліворуч) та Моцарт у виконанні Дмитра Вівчарюка
тримають драматизм вистави на високому рівні

новник Максим Голенко довго визначався з виконавцями головних ролей Моцарта і
Сальєрі, адже вони мали бути акторами потужного драматичного потенціалу, з одного боку, а з іншого, — органічними в музичному матеріалі. Тож на роль Антоніо
Сальєрі запросили провідного актора столичного Молодого театру Марка Дробота,
відомого роботами у телевізійному кіно. Бенефісом Сальєрі робить виставу «Амадеус» Марк Дробот. Напруження емоцій і несподівані
переходи з одного емоційного стану в інший демонструє
він легко і невимушено, прикрашаючи образ акторськими знахідками. Чого вартий
рефрен «Сальєрі… Сальє-

відкритість генія актор підкреслює впевнено і сильно.
Драматична історія стосунків двох композиторів
наповнена геніальною музикою Вольфганга Амадея
Моцарта, під час звучання
якої, за задумом сценографа Володимира Карашевського, в залі й на сцені загораються всі свічки в люстрах
і канделябрах. І це ніби своєрідний феєрверк на честь
композитора.
«Вистава «Амадеус» драматична, — каже режисер
Максим Голенко, — але завдяки тому, що ми ставимо її
в музичному театрі, вирішили оновити і посилити, збагативши живою музикою».
Під час вистави звучать
фрагменти з чотирьох опер

Фрагмент з опери «Весілля Фігаро» у виконанні акторів Національної оперети органічно
вписаний у канву вистави

чому той не карає за все скоєне ним проти талановитого суперника. І залишається для Сальєрі єдиний шанс
на славу після смерті — змусити повірити всіх, що це він
убив Моцарта.
Вистава стала цікавою
творчою колаборацією представників різних творчих колективів.
Режисер-поста-

-2..3
-2..3
Фото з сайту facebook.com.operetta.kiev1

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»

рі…», який так тонко перетягує типовість героя з давніх
часів у сьогодення!
Моцарта зіграв провідний актор Національного театру оперети Дмитро Вівчарюк. І цей образ теж відрізняється від очікуваного, що
досягається засобами пластики. Ексцентричність і дивакуватість, легковажність і

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

Моцарта, його фортепіанна
і камерна, симфонічна музика. І це дало змогу здобути новий досвід у виконанні
класичної музики і проявитися талантам солістів Національної оперети, які майстерно виконали найпопулярніші номери. І цей гімн
таланту наче підкреслює
ще раз ідею, що композито-
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ри помирають, а музика живе вічно.
Художниця по костюмах
Ольга Левченко цікаво втілила ідею розповісти історію кольорами. Світлі герої разом з Моцартом одягнені в білі костюми, Сальєрі та наближені до нього —
в чорні, а двір золотом одягу
підкреслює статки і статус.
Окремими барвами і яскравими костюмами вирізняються вставні номери із творів Моцарта, які, з одного
боку, за зразком хорів давньогрецьких трагедій розділяють чи поєднують епізоди основної історії, з іншого,
— впускають в канву вистави її головного героя — безсмертну музику геніального
композитора.
«Амадеус» — інноваційний творчий продукт, —
сказав генеральний директор і художній керівник Національної оперети Богдан
Струтинський. — В основі вистави — розповідь про
життя, творчість та багатогранність таланту Амадея
Моцарта. Вистава про вічні
істини: життя митця можна зробити нестерпним, знищити його фізично, забути
його могилу, але він все одно буде жити у творах!» Він
упевнений, що «Амадеус»
залучатиме до театру молодь.
У різні часи сюжет про
Моцарта і Сальєрі викликав інтерес і авторів, і глядачів. У ХІХ столітті Пушкін
написав трагедію «Моцарт і
Сальєрі», а Римський-Корсаков на цей сюжет створив
оперу, в якій одну з головних
партій виконував Федір
Шаляпін. У ХХ столітті Пітер Шеффер написав п’єсу
«Амадеус», світова прем’єра
якої пройшла на сцені Королівського національного театру Великої Британії. Згодом режисер Мілош Форман
за нею зняв фільм «Амадеус», відзначений вісьмома
Оскарами 1985 року.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ГРУДНЯ
Oбласть

Нiч

День

Oбласть

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

-2 +3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
-2 +3

-2 +3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+1 +6
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
-2 +3

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

+2 -3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-1 +4
-1 +4
-2 +3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-1 +1

День
+2 -3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-1 +4
-1 +4
-2 +3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
+2 -3
+1 +6
-1 +1

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє,
що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Назарова Сергія Борисовича, який обвинувачується у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України відбудеться о 09-30 год. 11 січня 2022 року в приміщенні суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал
301.
До суду як обвинувачений на 11 січня 2022 року о 09-30 год. викликається Назаров Сергій Борисович.
Суддя Прінь І.П.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження
Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, викликається о 15:00 годині 21 грудня 2021 року до
Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою:
Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання в провадженні №1-кп/628/134/21
справа №628/165/17. Поважні причини неприбуття особи на виклик
суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 223 КПК України.
Суддя А.О. Шиховцова
Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
після смерті Капліної Раїси Василівни, 22.03.1939 року народження, померлої 20.09.2021 року.
Можливим спадкоємцям звертатися в строк до 20.03.2022 р. до
приватного нотаріуса Сєвєродонецького районного нотаріального
округу Луганської області Кізіми В.В. за адресою: Луганська область,
Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 30/19.
ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС» у зв’язку з купівлею нежитлової будівлі
літ. «А-2», розташованої за адресою: м. Харків, провулок Воробйова,
буд. 8, яка перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОРДАНС» (ідентифікаційний код 43171092), для
врегулювання питань, пов’язаних зі зміною власника вказаної будівлі, просить представника ТОВ «ДЖОРДАНС» у найкоротший термін
зв’язатися за телефоном +38-095-543-65-05 або +38-066-782-40-02.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад!
Завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб —

1 ст.

Завідувач кафедри хірургічних хвороб №2

1 ст.

—

Увага! Термін подачі документів — до 15.01.2022 року
Довідки за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2 (відділ
кадрів), телефон 066-450-36-65, e-mail: hr@kmu.edu.ua
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