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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛАФ ШОЛЬЦ: 
«Чіткий сигнал Німеччини 

разом із союзниками 
в ЄС і НАТО полягає 

в тому, що будь-яке 
військове втручання, 

будь-яка загроза 
цілісності України 

матимуть  
високу ціну».

По що до нас їдуть 
іноземці

ТУРИЗМ. Основною метою подорожі іноземців до нашої кра-
їни 2021 року були відпустка, дозвілля та відпочинок. Так зазна-
чила третина — 29,5% — опитаних респондентів. Чверть (25,9%) 
приїжджає в Україну з діловою метою. 22,4% опитаних відвідува-
ли рідних і друзів. 11,7% іноземців навідувалися для лікування та 
оздоровлення. 4,6% мали на меті шопінг. А 1,2% мандрівників за-
вітали до нас у пошуках власного коріння. Такими даними на сво-
їй сторінці у фейсбуці поділилася голова Державного агентства 
розвитку туризму Мар’яна Олеськів

Попри пандемію, є позитивна динаміка туризму навіть порівня-
но з доковідним періодом. За перші дев’ять місяців 2021 року на 
20% за  туристичним збором є зростання порівняно з аналогіч-
ним періодом 2019-го. Усе завдяки новим туристським ринкам — 
країнам Арабської затоки, зокрема туристам із Саудівської Ара-
вії. Активно почав розвиватися і внутрішній туризм, на який і цьо-
горіч покладають неабиякі надії. 

Прогноз на 2022 рік ще позитивніший. У відомстві очікують на 
повторні й перші візити із країн, які виявили цікавість до України 
2021 року. 

15 000 
українських родин встановили торік 

сонячні батареї. Це вдвічі більше,  
ніж у 2020 році

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Про готовність Збройних сил 
реагувати на божевільні кремлівські сценарії розповідає 
головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 

Країна формує систему 
національного спротиву

Федеральний канцлер ФРН про заклики до Кремля 
зробити кроки для зменшення напруженості  
на російсько-українському кордоні
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Агресор приречений стати парією
МІЖНАРОДНА ПОЗИЦІЯ. На тлі російської ворожості світ підтримує недоторканність 
суверенітету України та обіцяє всебічну допомогу

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Цього тижня в Україні пере-
бувала з візитом двопар-

тійна делегація Конгресу США, 
до складу якої увійшли сенато-

ри Роберт Портман, Кріс Мерфі, 
Джин Шахін, Емі Клобучар, Рі-
чард Блюменталь та Роджер Ві-
кер. Під час зустрічі з поважни-
ми гостями Президент Володи-
мир Зеленський подякував Кон-
гресу Сполучених Штатів за со-

лідарність із народом України 
на тлі нинішніх безпекових ви-
кликів.

«Для України дуже важли-
во, що ви з нами. Це свідчить 
про незмінну двопалатну, дво-
партійну підтримку нашої дер-

жави, її суверенітету й терито-
ріальної цілісності», — наголо-
сив Президент. Він поінформу-
вав сенаторів США про безпе-
кову ситуацію навколо Украї-
ни та кроки, які сприяли б деес-
калації та запобіганню подаль-

шій агресії РФ, відзначивши 
важливу роль Конгресу в під-
тримці євроатлантичних праг-
нень України, поглибленні взає-
модії між двома держава-
ми, повідомляє пресслуж-
ба Офісу Президента.
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СУСПІЛЬСТВО

Польща значно спростила 
умови перебування трудових 
мігрантів для громадян 
шістьох країн, зокрема  
й України

РИНОК ПРАЦІ

У дитячих закладах 
упроваджують нові  
стандарти харчування.  
Як приживаються зміни  
на Черкащині? 7 

ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо охорони здоров’я 
населення від шкідливого впливу 
тютюну»



Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

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, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 87 163

Загальний тираж за січень 133 162

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2..-7 -2..+3 Черкаська -2..-7 -2..+3
Житомирська -2..-7 -2..+3 Кіровоградська -3..-8 -2..+3
Чернігівська -2..-7 +2..-3 Полтавська -6..-11 +2..-3
Сумська -5..-10 0..-5 Дніпропетровська -7..-12 -2..+3
Закарпатська -4..-9 +2..-3 Одеська -2..-7 +2..+7
Рівненська -2..-7 -2..+3 Миколаївська -4..-9 +1..+6
Львівська -2..-7 -2..+3 Херсонська -5..-10 +2..+7
Івано-Франківська -3..-8 +2..-3 Запорізька -7..-12 0..+5
Волинська -1..-6 -2..+3 Харківська -13..-18 -1..-6
Хмельницька -2..-7 -2..+3 Донецька -11..-16 0..-5
Чернівецька -4..-9 -2..+3 Луганська -12..-17 -2..-7
Тернопільська -2..-7 -2..+3 Крим -3..-8 +3..+8
Вінницька -2..-7 -2..+3 Київ -2..-4 +1..+3

Укргiдрометцентр

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  ПОГОДА НА ЗАВТРА

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

-2..3
-2..-7

-1..-6
-13..-18

-2..3
-3..-8

2..7
-3..-8

-2..3
-2..-7

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом 
на 80/100 часток домоволодіння №38 по вул. Пилипівська у м. Харкові, 

видане 5-ю Харківською державною нотаріальною конторою 
27.11.1991 р., що зареєстроване в реєстрі за №1-3034, 

вважати недійсним. 

Ленінський районний суд м. Кіровограда викли-
кає обвинуваченого Борисова Андрія Олександро-
вича, 27.11.1984 р. н., проживаючого за адресою: 
проспект Будівельників, 54, кв.19, м. Маріуполь До-
нецької області, у судові засідання, які відбудуться 
31.01.2022 року о 14.00 год., 22.02.2022 року о 10.00 
год., 25.03.2022 року о 10.00 год., 19.04.2022 року о 
10.00 год., 23.05.2022 року о 10.00 год., 21.06.2022 
року о 10.00 год., 18.07.2022 року о 10.00 год., 
17.08.2022 року о 10.00 год., 19.09.2022 року о 10.00 
год., 24.10.2022 року о 10.00 год., 21.11.2022 року о 
10.00 год., 20.12.2022 року о 10.00 год в залі судо-
вих засідань № 401, вул. Велика Перспективна, 40, 
м. Кропивницький, по кримінальному провадженню 
за обвинуваченням Борисова А. О. у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122,  
ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олексан-
дровича у вказані судові засідання обов’язкова. В разі 
неможливості з’явитися до суду просимо повідомити 
причини неможливості прибуття в судові засідання. 

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає 
обвинуваченого Біркова Івана Олеговича, 02.11.1979 
р. н., проживаючого за адресою: вул. Краснополян-
ська, 5, м. Донецьк, у судові засідання, які відбудуть-
ся 31.01.2022 року о 14.00 год., 22.02.2022 року о 
10.00 год., 25.03.2022 року о 10.00 год., 19.04.2022 
року о 10.00 год., 23.05.2022 року о 10.00 год., 
21.06.2022 року о 10.00 год., 18.07.2022 року о 10.00 
год., 17.08.2022 року о 10.00 год., 19.09.2022 року о 
10.00 год., 24.10.2022 року о 10.00 год., 21.11.2022 
року о 10.00 год., 20.12.2022 року о 10.00 год., в за-
лі судових засідань № 401, вул. Велика Перспектив-
на, 40, м. Кропивницький, по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Біркова І. О. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича у 
вказані судові засідання обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити при-
чини неможливості прибуття в судові засідання. 

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда ви-
кликає обвинуваченого Новікова Олексія Іванови-
ча, 24.09.1985 року народження, проживаючого за 
адресою: с. Труженка Володарського району До-
нецької області, у судові засідання, які відбудуться 
31.01.2022 року о 14.00 год., 22.02.2022 року о 10.00 
год., 25.03.2022 року о 10.00 год., 19.04.2022 року о 
10.00 год., 23.05.2022 року о 10.00 год., 21.06.2022 
року о 10.00 год., 18.07.2022 року о 10.00 год., 
17.08.2022 року о 10.00 год., 19.09.2022 року о 10.00 
год., 24.10.2022 року о 10.00 год., 21.11.2022 року о 
10.00 год., 20.12.2022 року о 10.00 год., в залі судо-
вих засідань № 401, вул. Велика Перспективна, 40,  
м. Кропивницький, по кримінальному проваджен-
ню за обвинуваченням Новікова О. І. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича у 
вказані судові засідання обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити причи-
ни неможливості прибуття в судові засідання. 

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда ви-
кликає обвинуваченого Кім Станіслава Федорови-
ча, 23.05.1966 р. н., проживаючого за адресою: вул. 
Хвойна, 60- а, м. Дніпро, у судові засідання, які відбу-
дуться 31.01.2022 року о 14.00 год., 22.02.2022 року 
о 10.00 год., 25.03.2022 року о 10.00 год., 19.04.2022 
року о 10.00 год., 23.05.2022 року о 10.00 год., 
21.06.2022 року о 10.00 год., 18.07.2022 року о 10.00 
год., 17.08.2022 року о 10.00 год., 19.09.2022 року о 
10.00 год., 24.10.2022 року о 10.00 год., 21.11.2022 
року о 10.00 год., 20.12.2022 року о 10.00 год., в за-
лі судових засідань № 401, вул. Велика Перспектив-
на, 40, м. Кропивницький, по кримінальному про-
вадженню за обвинуваченням Кім С. Ф. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кім Станіслава Федоровича у 
вказані судові засідання обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити причи-
ни неможливості прибуття в судові засідання. 

Суддя С. М. Льон

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану терито-

рії для розміщення виробничої забудови в західній частині с. Крушинка Фастівського району Київської області, орієнтов-
ною площею 20 га на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221484000:06:026:0032, 3211484000:06:026:0034, 
3221484000:06:026:0035, що розроблений на підставі рішення Глевахівської селищної ради від 16 грудня 2021 року 
№781-19-VIII.

Замовник: Глевахівська селищна рада.
Розробник: Проектний інститут СБ України.
Ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можливо в приміщенні Глевахівської селищної ради, за адресою: Ки-

ївська обл., Фастівський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26, та на офіційному вебсайті Глевахівської селищної ради 
https://hlevakha.gov.ua/.

Строк громадського обговорення заяви 15 днів з дня її оприлюднення. Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій 
формі на адресу Глевахівської селищної ради: 08631, Київська обл., Фастівський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26, 
тел. 04571-31044.

Подання та прийом пропозицій здійснюються з 19.01.2022 р. по 03.02.2022 р. Пропозиції, подані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

13.01.2022 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького районного нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О. В. була заведена спадко-
ва справа після смерті Слукіної Ганни Ілларіонівни, 
01.01.1928 р. н., яка померла 25.04.2021 р. Для вста-
новлення кола спадкоємців, які бажають прийняти 
спадщину в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлою на день її смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців 
за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до 
приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєє-
ва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши зая-
ву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

13.01.2022 року приватним нотаріусом Сєвєро-
донецького районного нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О. В. була заведена спадко-
ва справа після смерті Рудакової Олександри Рома-
нівни, 28.11.1935 р. н., яка померла 22.05.2021 р. Для 
встановлення кола спадкоємців, які бажають прийня-
ти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з 
померлою на день її смерті, та представників мало-
літніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоєм-
ців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адре-
сою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менде-
лєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши 
заяву нотаріусу.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
- «Розділу охорона навколишнього природного середовища» до Де-

тального плану території кварталу в межах вулиць Приозерної, Сунич-
ної та Терасної в смт Чабани Фастівського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно рішення Рішення Чаба-
нівської селищної ради Фастівського району № 37-3-VIII  від 03.12.2020 
року. 

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної пу-
блікації.

Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до Чаба-
нівської селищної ради за адресою: 08162, Київська обл., смт Чабани,  
вул. Машинобудівників, 4.

З заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцін-
ки — «Розділу охорона навколишнього природного середовища» до 
Проекту внесення  змін до генерального плану села Новосілки Фас-
тівського району Київської області можна ознайомитися на вебсайті  
(http://chabany-rada.gov.ua/) Чабанівської селищної ради Фастівського 
району Київської.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
- «Розділу охорона навколишнього природного середовища» до 

Проекту внесення  змін до генерального плану села Новосілки Фастів-
ського району Київської області.

Генеральний план села Новосілки розроблено згідно розпоряджен-
ня Фастівської  державної адміністрації № 88 від 27.05.2021 року та рі-
шення Чабанівської селищної ради № 305 від 07.06.2021 року. 

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної пу-
блікації.

Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до Чаба-
нівської селищної ради за адресою: 08162, Київська обл., смт Чабани,  
вул. Машинобудівників, 4.

Із заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцін-
ки — «Розділу охорона навколишнього природного середовища» до 
Проекту внесення  змін до генерального плану села Новосілки Фас-
тівського району Київської області можна ознайомитися на вебсайті  
(http://chabany-rada.gov.ua/) Чабанівської селищної ради Фастівського 
району Київської.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу 
Сумської області Хоменко О. В. повідомляє, що після смерті Триполь-
ського Олександра Миколайовича, 27 серпня 1959 року народження, 
який помер 17 серпня 2021 року, постійним місцем проживанням та 
реєстрації якого було: смт Низи, вулиця 30 років Перемоги, будинок 
11, квартира 1 Сумського району Сумської області, була відкрита спад-
кова справа.

Просимо спадкоємицю за законом Трипольську Аліну Олександрів-
ну, 16 липня 1984 року народження, у строк до 17 лютого 2022 року 
звернутися по питанню оформлення спадщини до нотаріуса за адре-
сою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30,  
кв. 131, або за телефонами: 068-517-33-04, 099-422-73-04.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
13.01.2022 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-

го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена 
спадкова справа після смерті Лозиченко Катерини Олексіївни, 25.09.1948 
р. н., яка померла 06.10.2021 р. Для встановлення кола спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані 
з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, недієздат-
них спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців 
прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спад-
щина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину 
подавши заяву нотаріусу.

СПРАВА «КОЛОС ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KOLOS v. UKRAINE)

(заява № 49002/20)
Стислий виклад рішення від 02 грудня 2021 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання його під вартою під час до-
судового розслідування, а також за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну трива-
лість кримінального провадження.

Розглянувши скаргу заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд, 
посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти Укра-
їни», дійшов висновку, що у цій справі тривалість тримання заявника під вартою під 
час досудового розслідування була надмірною та констатував порушення цього по-
ложення Конвенції. 

Європейський суд також розглянув інші скарги заявника та, враховуючи всі наяв-
ні у нього матеріали, дійшов висновку, що вони також свідчать про порушення Кон-
венції у світлі його висновків у рішенні у справі «Нечай проти України» і констатував 

порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку із надмірною тривалістю криміналь-
ного провадження у справі заявника.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця заява свідчить про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції 

у зв’язку з надмірною тривалістю тримання заявника під вартою під час досудово-
го розслідування;

3. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, вису-
нутими за усталеною практикою Суду (див. таблицю в додатку);

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, 

зазначену в таблиці у додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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