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Київ розраховує, що під час
французького головування в
ЄС його європейські прагнення
буде підтримано, а безпекову
співпрацю поглиблено

Про лікування цукрового діабету
стовбуровими клітинами розповідає
директор Інституту ендокринології та
обміну речовин імені В.П. Комісаренка
академік Микола Тронько

Указ Президента України
«Про Положення про
проходження військової служби
військовослужбовцями Служби
зовнішньої розвідки України»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

КАЛЛЕ ЛААНЕТ:
«Безпека нашого
континенту перебуває
під реальною загрозою.
Східний сусід Євросоюзу
не бажає сам жити в
мирі й демократії
і не дає цього
іншим».

2022-й: про що варто
знати українцям
Фото з сайту rbc.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр оборони Естонії про те, що РФ дивиться на деякі
країни як на території для завоювання

США не змінюють
позицій
ПІДТРИМКА. Третю за останній час телефонну розмову із Президентом США Джозефом Байденом провів Президент Володимир Зеленський. Ключовою темою понад півторагодинної бесіди
стала ситуація на сході та на кордонах України. Володимир Зеленський схвалив активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародних
заходів, зокрема засідання Комісії Україна — НАТО найближчими днями. Президенти обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики.
Володимир Зеленський подякував за готовність ужити рішучих
заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави, повідомляє пресслужба Офісу Президента України. Адже вкотре було підтверджено незмінну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.
«Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та
демократичних цінностях», — зауважив Володимир Зеленський.

ЦИФРА ДНЯ

41,7 млрд м
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становив торік транзит природного газу
з Росії українською ГТС. Заброньовані
потужності використано на точках входу
на 93,8%, на точках виходу — 91%
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СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО. Згідно з цьогорічним держбюджетом,

на всі верстви населення очікує багато важливих змін

Шість пілотних міст відчують смак ліків
ЕКСПЕРИМЕНТ. Фармстрахування запроваджено, його можна оформити на пів року

за 120—200 гривень на місяць
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

П

ілотний проєкт добровільного медичного страхування на лікарські препарати започатковано торік у грудні.

Утім, правильніше такий вид
страхування іменувати як фармацевтичне. Для пілотпроєкту
було обрано шість українських
міст: Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Суми та Рівне. До цієї ініціативи приєднався про-

фільний комітет Верховної Ради, асоціації страхових компаній, ПриватБанк. Саме цю фінансову установу було обрано посередником між фізичними особами та страховими компаніями.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

USD 27.2976
за 1 долар США

EUR за30.7739
1 євро

«Урядовий кур’єр» ретельно з’ясовує, що запропоновано
пересічним українцям у галузі
фармацевтичного страхування і
які його програми можна обрати.
Раніше палким прихильником фармацевтичного страху-

вання в Україні виступав міністр охорони здоров’я Віктор
Ляшко. «Нам треба врегулювати процес, що відбувається з
тими препаратами, які не
підпадають під програму
«Доступні ліки».

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6241
/ AU 49154.24
за 10 рублів
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5 січня 2022 року

AG 619.79за 1 тройську
PTунцію
25993.59

PD 50731.22
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ДОКУМЕНТИ
гектара (кадастровий номер 6321287500:03:000:0002), що перебуває у постійному
користуванні державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» та розташована на території Богодухівського району Харківської області, з категорії земель
лісогосподарського призначення (ліси) на категорію земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення з метою подальшої передачі її у постійне користування Службі автомобільних доріг у Харківській області
для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 грудня 2021 р. № 1743-р
Київ

Деякі питання закупівлі за державним
оборонним замовленням
Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про оборонні закупівлі» дозволити Міністерству оборони не укладати компенсаційний (офсетний) договір
під час здійснення закупівлі зазначеним Міністерством товарів виробництва компанії «Vazovski Mashinostroitelni zavodi (VMZ) EAD», Республіка Болгарія (постачальник
— компанія «Militus-PL SP. z o.o.», Республіка Польща), за імпортом згідно з основними показниками державного оборонного замовлення на 2021 рік на суму, що перевищує 5 млн. євро.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 грудня 2021 р. № 1755-р
Київ

Про передачу нежитлових приміщень
у м. Києві Державному бюро розслідувань

Передати нежитлові приміщення у будівлі по вул. Симона Петлюри, 15, у м. Києві
загальною площею 763,4 кв. метра на четвертому поверсі із сфери управління Фонду
державного майна Державному бюро розслідувань із закріпленням їх на праві оперативного управління за Державним бюро розслідувань.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 грудня 2021 р. № 1747-р
Київ

Відповідно до статей 20, 123 Земельного кодексу України погодити зміну цільового призначення земельної ділянки державної власності загальною площею 0,5544

Розшукуються спадкоємці ЄФРОСИНІНОЇ
ЛЮБОВІ ІВАНІВНИ, яка померла 19 червня 2021
року. Звертатися протягом місяця з дня публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків,
пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219; тел. (057)
364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Втрачене свідоцтво про право власності
від 12 грудня 2001 р., видане
на підставі рішення виконкому
Васищевської селищної ради на ім’я
приватного підприємства
«Вячеслав», вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ № 094297, виданий начальником Броварського районного відділу земельних ресурсів М. В. Колодій 5 лютого
2007 р. на ім’я Благодарова Світлана Олександрівна, вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання та інформація
про процесуальні документи, що підлягають врученню їм

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак Л. М. (головуюча), суддів Строгого І. Л., Маслова В. В. перебуває кримінальне провадження № 32013110110000482, № 52017000000000358 та
№ 52017000000000520 стосовно обвинувачення Самоткала Едуарда Вікторовича, Лисенка Дмитра Васильовича,
Кіма Віссаріона Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч. 5 ст. 191
КК України, Костянецької Світлани Владиславівни, Костянецького Антона Геннадійовича, Кіма Артема Віссаріоновича, Богатчука Володимира Анатолійовича, Рибака Олексія Олександровича, Масолобова Олексія Олександровича, Дмитренка Юрія Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191
КК України, Юркевича Сергія Романовича, Соколова Дмитра Дмитровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Стосовно обвинувачених: Самоткала Едуарда Вікторовича, Костянецької Світлани Владиславівни, Костянецького Антона Геннадійовича, Дмитренка Юрія Вікторовича та Соколова Дмитра Дмитровича здійснюється спеціальне судове провадження.
У зв’язку з цим, у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження:
обвинувачений - Самоткал Едуард Вікторович, останнє відоме місце проживання: вул. Драгомирова, 16 Б,
кв. 11, м. Київ, обвинувачена - Костянецька Світлана Владиславівна, останнє відоме місце проживання: м. Київ,
просп. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313,
обвинувачений Костянецький Антон Геннадійович - останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313,
обвинувачений Дмитренок Юрій Вікторович, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Ньютона, буд.
115/2, кв. 65, обвинувачений Соколов Дмитро Дмитрович - останнє відоме місце проживання: Київська область,
Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Скіфська, буд. 57 та м. Одеса, вул. Паркова, буд. 79,
кв. 56.
Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 11 січня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 12 січня 2022 року, о 09 год.
00 хв. 14 січня 2022 року, 09 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року, о 09 год. 00 хв. 02 лютого 2022 року, о 09 год. 00 хв.
03 лютого 2022 року, о 09 год. 00 хв. 02 березня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 15 березня 2022 року, о 09 год. 00 хв.
16 березня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 05 квітня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 06 квітня 2022 року, о 09 год. 00 хв.
07 квітня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 11 травня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 12 травня 2022 року, о 09 год. 00 хв. 13
травня 2022 року за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua
Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Самоткалу Е. В., надсилаються захисникам Сініченку І. С., Йосипову А. А., Карпенку М. О., Трофименку В.М., Яровому А. Р., Глобі К. В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченій Костянецькій С. В., надсилаються захисникам Охріменку В. В., Левковцю А. Ю., Доманському А. О., Третяченко О. В., копії процесуальних документів, що підлягають
врученню обвинуваченому Костянецькому А. Г., надсилаються захисникам Левковцю А. Ю., Маркевичу В.Я., Третяченко О. В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Дмитренку Ю.В., надсилаються захиснику Овсяннікову В. В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому
Соколову Д. Д., надсилаються захиснику Свіденку К.Б.
У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 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 за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5)тяжка хв.ороба 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 повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

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

На момент подання заяв до Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники відбували покарання у виді довічного позбавлення волі.
До Європейського суду заявники скаржилися за статтею 3 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на їхнє покарання у виді
довічного позбавлення волі без перспективи звільнення.
Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зауважив, що Конвенція не забороняє застосування покарання у виді довічного позбавлення волі до осіб, яких було визнано винними у вчиненні особливо тяжких злочинів, наприклад, умисному
вбивстві. Однак, для того, щоб таке покарання відповідало вимогам статті 3 Конвенції, воно має бути de jure та de facto скоротним, що означає як наявність у засудженого перспективи звільнення, так і можливість перегляду вироку.
Посилаючись на свою попередню практику, зокрема на рішення у справі «Петухов
проти України (№2)», Європейський суд зазначив, що не вбачає жодних фактів або
аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті скарг заявників, та констатував порушення статті 3 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з
покаранням у виді довічного позбавлення волі без перспективи звільнення;
4. Постановляє, що встановлення порушення само собою становить справедливу сатисфакцію».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

ПІВНІЧ

ЗАХІД

сонячно

(Заяви № 27870/18/20 та 2 інші)
Стислий виклад рішення від 28 жовтня 2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про погодження зміни цільового
призначення земельної ділянки

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ПІВДЕНЬ

мінлива
хмарність
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4..9

хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 СІЧНЯ
Oбласть

Нiч

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

-2..+3
-2..+3
+2..-3
+2..-3
0..+5
-2..+3
-2..+3
+2..-3
-2..+3
-2..+3
-2..+3
-2..+3
-2..+3

День
-2..+3
-2..+3
+2..-3
+2..-3
+2..+7
-2..+3
-1..+4
-1..+4
-2..+3
-2..+3
-1..+4
-2..+3
-2..+3

Oбласть

Нiч

День

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

-2..+3
-2..+3
-2..+3
-1..+4
0..+5
+1..+6
+2..+7
+2..+7
-2..+3
+1..+6
0..+5
+4..+9
+1 +3

-2..+3
0..+5
0..+5
+4..+9
+7..+12
+5..+10
+7..+12
+6..+11
0..+5
+4..+9
+3..+8
+9..+14
+1 +3

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Пахоленку Валентину Вікторовичу, 17.04.1978 року народження, зареєстрованому за
адресою: м. Луганськ, кв. Комарова, буд. 3А, кв. 16, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитись 10.01.2022 о 10 год. 00 хв. в кабінет №303 слідчого відділу Управління Служби безпеки
України в Тернопільській області, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юстиції Цимбалюка І. І., за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел.:
(0352) 52-12-54, для участі у проведенні слідчих дій, а також для виконання вимог ст. 290 КПК України, у
кримінальному провадженні №22020210000000027 від 03.12.2020, за підозрою у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Для відома: старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Цимбалюк Ігор Іванович, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляє, що 28.12.2021 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області постановлено ухвалу про дозвіл на здійснення
спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України Пахоленка Валентина Вікторовича, 17.04.1978 року народження, зареєстрованого за
адресою: м. Луганськ, кв. Комарова, буд. 3А, кв. 16.
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)
з продажу активів (майна)
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
G16N021025, G18N021026, G18N021027
Права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість
https://prozorro.sale/auction/
GFE001-UA-20211229-14676
https://prozorro.sale/auction/
GFE001-UA-20211229-49787
https://prozorro.sale/auction/
GFE001-UA-20211229-46456
Місце проведення аукціону https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону 12.01.2022 р.
Час проведення аукціону Точний час початку проведення
відкритих торгів (аукціону) вказується
на веб-сайті: https://prozorro.sale/

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу основних засобів
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Оголошується про початок з 14 січня
2022 року безпосереднього продажу
юридичним та фізичним особам
майна Банку. Ознайомитись з переліком
майна можна на сайті банку
https://www.zemcap.com, на сайті ФГВФО
https://www.fg.gov.ua/articles/50882ogoloshennya-pro-provedennyabezposerednogo-prodazhu--osnovnihzasobiv-at-kb-zemelniy-kapital.html
та за адресами м. Дніпро, проспект
Пушкіна, буд. 15, м. Київ, вул. Ольгинська,
буд. 3.

Розшукується Салікова Марина Сергіївна, 22 березня
1989 року народження, спадкоємець громадянина Салікова Сергія Анатолійовича, 17 грудня 1967 року народження, померлого 01 серпня 2021 року в місті Бердянськ Запорізької області, для закликання її до спадкування. Спадкоємцю Саліковій М. С. для прийняття спадщини після померлого Салікова Сергія Анатолійовича, необхідно звернутися у строк до 01 лютого 2022 року (включно) до приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського районного нотаріального округу Запорізької області Бондаренко Є.Д. за адресою: 71118, Запорізька область, Бердянський район, місто Бердянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 19. Тел.: (06153)4-60-05;
(068)3147386.

Державний нотаріус Сьомої Харківської
міської державної нотаріальної контори
запрошує всіх зацікавлених осіб, зокрема спадкоємців за законом/заповітом, кредиторів тощо Колоскова Павла Леонідовича, який помер 23 жовтня 2019 року, та на
день смерті був зареєстрований за адресою:
м. Харків, вул. Матюшенко, 9, квартира 62,
протягом місяця з дня публікації оголошення, звернутися до Сьомої Харківської міської державної нотаріальної контори за адресою: вул. Бакуліна, 1, м. Харків, 61165.

Номер лота
Найменування активу/
стислий опис активу
Детальна інформація
по лоту

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
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Листування з читачами тiльки
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