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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА: 
«Сполучені Штати 

розробили пакет  
дуже болісних санкцій 

проти Росії,  
які здатні завдати 

руйнівного економічного 
удару». 

Реформи рухають 
інвестиції 

ПОСТУП. Вільне, чесне, прозоре конкурентне середовище —– 
найголовніша передумова економічного зростання й залучення 
інвестицій. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
під час онлайн-заходу «Реформи задля інвестицій в Україну». 
Прем’єр-міністр наголосив, що виконання Угоди про асоціацію з 
ЄС також сприяє залученню інвестицій в Україну, повідомляє де-
партамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. 

«Україна залишається повністю відданою Угоді про асоціа-
цію, яка слугує дорожньою картою реформ та основою інтегра-
ції нашої країни у внутрішній ринок ЄС, включаючи свободу ру-
ху послуг, осіб, товарів та капіталу. На сьогодні ми активно вза-
ємодіємо з ЄС у галузях зеленої трансформації, цифровізації, 
енергетики, транспорту», — резюмував Денис Шмигаль.

Захід відкрили Президент Володимир Зеленський і Прези-
дент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс. Він відбувся в 
межах підготовки 5-ї Міжнародної конференції з питань реформ 
в Україні, що пройде цього року у швейцарському місті Лугано.

256 
підприємств, що виробляють соціально 
значущі продовольчі товари, допущено  

в лютому до торгів з продажу газу 
власного видобутку

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО. У відеозверненні Президент закликав 
громадян зберігати спокій, холодну голову, впевненість  
у власних силах, нашій армії та своїй країні

Україна не боїться,  
бо захищає свою 
землю!

Міністр закордонних справ про потужність економічних 
і фінансових інструментів США в разі агресії проти 
України
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Цифровізація береже ліси й заощаджує папір
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Торік 

українці скористалися е-підписом 
та е-печаткою 8,7 мільярда разів, 
з яких понад мільярд — Дія.Підпи-
сом. Це вдвічі більше, ніж позато-
рік.

«Якщо поставити уявні пачки не-
використаного паперу, то вийде ба-
шта заввишки щонайменше 870 кі-
лометрів. Це як до українського су-
путника «Січ-2-30» і ще 21 Еверест 

або просто 98 Еверестів. Ось та-
кі результати paperless, якщо міря-
ти їх Еверестами, для наочності», 
— підкреслила заступник міністра 
цифрової трансформації Людмила 
Рабчинська.

У середньому кожен користувач 
підписує онлайн понад 800 доку-
ментів на рік. Люди дедалі часті-
ше укладають договори, підпи-
сують документи та ведуть до-

кументообіг онлайн, повідомляє 
пресслужба Міністерства циф-
рової трансформації. У відомстві 
проаналізували статистичні да-
ні про діяльність надавачів елек-
тронних довірчих послуг і оціни-
ли рівень розвитку цієї галузі ста-
ном на кінець 2021 року. Так-от, 
кількість користувачів е-підпису 
та е-печатки зросла майже вдвічі 
— з 6 мільйонів до 10,8 мільйона. 

З них 2,8 мільйона користуються 
Дія.Підписом. Загалом громадя-
ни отримали понад 17 мільйонів 
е-підписів та е-печаток у 2021 ро-
ці, з яких 5,6 мільйона — Дія.Під-
писи. Цей показник у 2,2 раза пе-
ревищив підсумки 2020 року. 

Наприкінці 2021-го кількість 
чинних е-підписів, якими люди 
продовжують користуватися, ста-
новить 14,7 мільйона, з яких 2,7 

мільйона — Дія.Підписи. Це в 1,8 
раза більше, ніж позаторік. Крім 
цього, кількість е-підписів на за-
хищених носіях зросла з 11% до 
33,6%. Тобто люди почали відпо-
відальніше ставитися до зберіган-
ня своїх даних. Отримати е-підпис 
чи е-печатку можна у кваліфіко-
ваних надавачів. Їх перелік Мін-
цифри подає за посиланням: 
https://czo.gov.ua/ca-registry.
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Агресор завжди звинувачує жертву в 
тому, що робить сам: це стандартна 
практика всіх кремлівських війн, 
вважає аналітик медіацентру «Одеська 
політична платформа» Юрій Христензен

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
утворення Державної  
служби України у справах 
дітей» 5 

ПОЗАШКІЛЬНІ ПРОЄКТИ

Активній молоді 
подобаються програми, 
які дають змогу одразу 
реалізовувати на практиці 
здобуті знання 

Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова щодня до всього армія, переконаний 
глава держави
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ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» інформує абонентів
З 01 лютого 2022 року змінюється розмір абонентної плати в пев-

них тарифних планах на послуги доступу до пакетів телепрограм, по-
слуги «ТБ + Інтернет» та послуги доступу до Інтернету для суб’єктів 
господарювання.

До 31.01.2022 р. абоненти можуть безоплатно обрати будь-який ін-
ший доступний тарифний план для підключення.

Детальну інформацію для суб’єктів господарювання можна  
отримати на сайті volia.com або зателефонувавши за номерами:  
+38 (068) 50 222 00; +38 (066) 50 222 00; +38 (073) 50 222 00.

Вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого оператора зв’язку.

Розшукуються спадкоємці Юхта Віктора Володимировича, який по-
мер 15 вересня 2021 року. Звертатися до п’ятої Харківської міської 
державної нотаріальної контори за адресою: 61146, м. Харків, вул. Ва-
лентинівська, 27-Г, тел. (057)700-35-38.

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Верзілов Олександр Анатолійович, 09.04.1985 р.н., громадянин Украї-

ни, Луганська область, м. Первомайськ, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК 
України, викликається 25.01.2022 о 10:00 год., 26.01.2022 о 10:00 год., 
27.01.2022 о 10:00 год. до каб. №58 ВП №3 Сєвєродонецького РУП ГУНП 
в Луганській обл., по вул. Менделєєва, 71, м. Лисичанськ, Луганська обл., 
для допиту, як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №42018131240000008 від 14.02.2018 у якос-
ті підозрюваного.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у  
ст.ст. 138-139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування
Прокурорами Департаменту організації, процесуального керів-

ництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного об-
винувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчине-
ні у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офі-
су Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000485 від 16.02.2016 за підозрою Лісунова Сергія Ва-
сильовича, 18.01.1985 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366,  
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від  
19.01.2022 (судова справа № 757/63253/21-к) задоволено клопотан-
ня слідчого у кримінальному провадженні № 42016000000000485 від 
16.02.2016 та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваного Лісунова Сергія Васильовича, 
18.01.1985 року народження. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 січня 2022 р. № 36 
Київ

Деякі питання функціонування  
інформаційно-аналітичної системи 

«MedData»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо впрова-

дження та функціонування інформаційно-аналітичної системи «MedData».
2. Затвердити Порядок функціонування інформаційно-аналітичної системи 

«MedData», що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 19 січня 2022 р. № 36
ПОРЯДОК  

функціонування інформаційно-аналітичної системи «MedData»
1.  Інформаційно-аналітична система «MedData» (далі — інформаційно-ана-

літична система) — інформаційно-аналітична система, яка дає змогу проводи-
ти комплексний аналіз даних щодо стану закупівель і моніторингу даних що-
до забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць (закладів, підпри-
ємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ, закла-
дів охорони здоров’я, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали лі-
цензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за 
умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медич-
не обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ) това-
рами та послугами, закупленими за рахунок бюджетних коштів та/або з інших  
не заборонених законодавством джерел фінансування.

2. Власником інформаційно-аналітичної системи є держава. Володільцем ін-
формації, необхідної для виконання програм та здійснення централізованих за-
ходів з охорони здоров’я, що обробляється в інформаційно-аналітичній системі, 
є МОЗ. Держателем та адміністратором інформаційно-аналітичної системи є дер-
жавне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управ-
ління МОЗ.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» як адміністратор інфор-
маційно-аналітичної системи забезпечує:

розроблення регламенту функціонування інформаційно-аналітичної системи;
впровадження, підтримку (супроводження) та технічне обслуговування інфор-

маційно-аналітичної системи;
проведення моніторингу та аналізу якості функціонування інформаційно-ана-

літичної системи;
інформаційну взаємодію з державними електронними інформаційними ре-

сурсами шляхом використання шлюзів безпечного обміну та/або інших способів 
отримання інформації, використання єдиних форматів обміну електронними да-
ними та з дотриманням єдиних вимог до розроблення та роботи інтерфейсів при-
кладного програмування;

захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та 
блокування доступу до неї шляхом проведення організаційних заходів, впрова-
дження засобів та методів технічного та криптографічного захисту інформації;

технічну підтримку роботи апаратно-програмних ресурсів інформаційно-ана-
літичної системи;

технічне обслуговування усіх компонентів інформаційно-аналітичної системи 
та супроводження операцій інформаційного обміну із суб’єктами надання інфор-
мації до інформаційно-аналітичної системи (далі — суб’єкти надання інформа-
ції);

доступ до інформації в інформаційно-аналітичній системі користувачам ін-
формації в інформаційно-аналітичній системі (далі — користувачі інформації);

сумісність та електронну взаємодію з центральною базою даних та/або елек-
тронними медичними інформаційними системами електронної системи охорони 
здоров’я, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та 
документами через відкритий програмний інтерфейс.

3. Користувачами інформації є МОЗ та державне підприємство «Медичні за-
купівлі України».

4. Суб’єктами надання інформації є:
заклади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управ-

ління МОЗ;
спеціалізовані організації, які здійснюють публічні закупівлі відповідно до угод 

щодо закупівлі, що укладаються МОЗ із такими організаціями;
структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської місь-

кої держадміністрацій;
заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності;
фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як на-
давачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій з НСЗУ.

Суб’єкти надання інформації забезпечують:
наповнення інформаційно-аналітичної системи інформацією та достовірність 

внесення про потребу та рівень забезпечення відповідними товарами і послугами;
інформування власника та адміністратора інформаційно-аналітичної системи 

про уповноважених осіб, відповідальних за внесення інформації до інформацій-
но-аналітичної системи;

підтримку в актуальному стані кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
захист інформації в інформаційно-аналітичній системі відповідно до законо-

давства.
5. Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній системі надається ко-

ристувачам інформації та суб’єктам надання інформації шляхом автентифікації 
в системі на безоплатній основі цілодобово, без вихідних, за винятком періодів 
технічного обслуговування.

Автентифікація користувачів інформації та суб’єктів надання інформації, під-
писання електронних даних в інформаційно-аналітичній системі може здійснюва-
тися з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до Зако-
ну України «Про електронні довірчі послуги». 

Ідентифікація відповідних користувачів інформації та суб’єктів надання інфор-
мації здійснюється через інтегровану систему електронної ідентифікації.

6. Порядок та умови інформаційної взаємодії між державними електронними 
інформаційними ресурсами визначаються спільними рішеннями суб’єктів інфор-
маційного обміну та/або договорами (угодами) про обмін інформацією.

У процесі інформаційної взаємодії суб’єкти інформаційного обміну впрова-
джують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 січня 2022 р. № 37 
Київ

Про внесення зміни до переліку 
лікарських засобів та медичних виробів, 
які закуповуються на підставі угод щодо 

закупівлі із спеціалізованими організаціями,  
які здійснюють закупівлі за напрямами 

використання бюджетних коштів у 2019 році  
за програмою «Забезпечення медичних 

заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного 

характеру»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються 

на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють 
закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програ-
мою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплек-

сних заходів програмного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 13 березня 2019 р. № 255 (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 28, ст. 987, 2021 р., № 17, ст. 662), зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 січня 2022 р. № 37

ЗМІНА, 
що вноситься до переліку лікарських засобів та медичних виробів,  

які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими 
організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних 

коштів у 2019 році за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру»

Підрозділ «Лікарські засоби, імунобіологічні препарати для запобігання зане-
сенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричи-
неної коронавірусом Covid-19, та лікарські засоби для антиретровірусної терапії 
дорослих, підлітків і дітей» розділу «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпре-
парати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих та медичні ви-
роби для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респі-
раторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, лікарські засоби, імуно-
біологічні препарати для запобігання занесенню і поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, та лікар-
ські засоби для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей» доповни-
ти такою позицією: 
«Вакцина проти гострої респіраторної   
хвороби COVID-19, спричиненої  
коронавірусом SARS-CoV-2

флакони, шприци 1 доза, мл».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 січня 2022 р. № 36-р 
Київ

Про передачу частини будівлі  
до сфери управління Державної інспекції 

архітектури та містобудування
Передати частину будівлі загальною площею 197,6 кв. метра (інвентарний но-

мер 101300001) по вул. Целана Пауля, 11, у м. Чернівцях із сфери управління 
Державної архітектурно-будівельної інспекції до сфери управління Державної ін-
спекції архітектури та містобудування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 січня 2022 р. № 37-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 26 серпня 2020 р. № 1056
На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2020 р. № 1056 «Про підписання Імплементаційного протоколу між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії до Угоди між Україною та Євро-
пейським Співтовариством про реадмісію осіб» уповноважити Голову Державної 
міграційної служби Науменко Наталію Миколаївну підписати Імплементаційний 
протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії до Угоди між Украї-
ною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 січня 2022 р. № 38-р 
Київ

Про підписання Імплементаційного 
протоколу між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Республіки Сербія до Угоди  
між Україною та Республікою Сербія  

про реадмісію осіб 
Схвалити проект Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів Укра-

їни та Урядом Республіки Сербія до Угоди між Україною та Республікою Сербія 
про реадмісію осіб.

Уповноважити Голову Державної міграційної служби Науменко Наталію Мико-
лаївну підписати зазначений Імплементаційний протокол.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

СПРАВА «ТРЕТЬЯКОВА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF TRETYAKOVA v. UKRAINE)

(Заява № 63126/13)
Стислий виклад рішення від 4 листопада 2021 року

У цій справі лікар діагностувала матері заявниці численні хронічні захворюван-
ня та зробила їй дві ін’єкції, після чого стан матері заявниці значно погіршився. ЇЇ 
госпіталізували до лікарні, де надали інтенсивну допомогу. Наступного дня після 
виписки з лікарні мати заявниці померла.

За скаргами заявниці місцева прокуратура провела кілька перевірок, за ре-
зультатами яких виносила постанови про відсутність підстав для порушення кри-
мінальної справи за фактом стверджуваного неналежного виконання професій-
них обов’язків медичним працівником. Ці постанови скасовувалися вищими ор-
ганами як необґрунтовані, а у справі призначались нові перевірки. Згодом кримі-
нальну справу було закрито у зв’язку з відсутністю складу кримінального право-
порушення. Заявниця оскаржила цю постанову до суду, проте суди всіх інстанцій 
відмовили їй у задоволенні позову.

За результатами службового розслідування лікарю було оголошено догану за 
надання неналежної медичної допомоги матері заявниці. Водночас ad hoc комісія 
при місцевому управлінні охорони здоров’я склала довідку, у якій було встанов-
лено, що матері заявниці надали належну медичну допомогу. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця 
скаржилася, що її мати померла внаслідок неналежного виконання професійних 
обов’язків медичним працівником, а ефективного розслідування у зв’язку з цим 
проведено не було. Європейський суд вирішив розглянути справу за статтею 2 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).

Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд вказав, що близько п’яти з 
половиною років справа заявниці розслідувалася шляхом проведення перевірок, 
які не відповідають принципам ефективного засобу юридичного захисту, оскіль-
ки слідчий може вживати лише обмежений перелік дій, а потерпілий не має офі-
ційного статусу, тобто його ефективна участь у процедурі виключена.

Посилаючись на практику у справах проти України, Європейський суд також 
зазначив, що неодноразове скасування постанов про закриття кримінальної спра-
ви як необґрунтованих свідчить про структурну проблему.

Європейський суд зауважив, що спосіб проведення дослідчих перевірок і роз-
слідування підірвав принцип ретельного розгляду основних фактів справи, а за-

гальна тривалість провадження на момент відмови у задоволенні позову заявни-
ці уже перевищувала майже десять років.

Крім того, Європейський суд зазначив, що проведені лікарнею та органами 
охорони здоров’я перевірки не відповідали процесуальним вимогам статті 2 Кон-
венції.

З огляду на зазначене Європейський суд дійшов висновку, що зіткнувшись зі 
скаргою на неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівни-
ком, що призвело до смерті матері заявниці, національна система загалом не від-
реагувала ефективно всупереч зобов’язанням держави за статтею 2 Конвенції та 
констатував порушення процесуального аспекту цього положення.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Долучає до розгляду по суті заперечення Уряду щодо невичерпання наці-

ональних засобів юридичного захисту та відхиляє це заперечення після розгля-
ду по суті;

2. Оголошує заяву прийнятною;
3. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці та-

кі суми:
(i) 6 000 (шість тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що можуть 

нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди, ця сума має бути кон-
вертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу;

(ii) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватися заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат; ця су-
ма має бути сплачена безпосередньо на банківський рахунок пана Є. Л. Бойчен-
ка у Франції;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме 
в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «КИСЛІЦЬКИЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KYSLITSKYY v. UKRAINE)

(Заява № 44065/15 та 5 інших)
Стислий виклад рішення від 16 грудня 2021 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі — Конвенція), що тривалість кримінальних про-
ваджень у їхніх справах була несумісною із вимогою «розумного строку» та на 
відсутність у них ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. 

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних про-
ваджень у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного стро-
ку», а у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з 
цими скаргами, і констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та стат-

ті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень та 
відсутністю у національному законодавстві ефективного засобу юридичного за-
хисту;

4. Постановляє, що: 
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам 

суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку 
на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмі-
рі граничної 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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА



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. № 87 165

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.ua8 

оголошення

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

1..-4
-3..-8

1..-4
-5..-10

1..-4
-3..-8

-2..3
-3..-8

1..-4
-2..-7

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

14.01.2022 Національний банк України прийняв рішення 

про виключення з Державного реєстру фінансових 

ТОВ «ФК «СОЛАР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43171251), 

ТОВ «КВАНТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43352927), 

ПТ «ЛОМБАРД ЛУКАШ І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36417990), 

ПТ «ЛОМБАРД ТРОФИМОВ І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25542624) 

на підставі поданих ними заяв.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропе-
тровська перебуває обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні № 42015040010000145 внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 23 лютого 2015 року за обвинуваченням Соловйовсько-
го Ігоря Анатолійовича, 03 липня 1969 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України 
(справа № 204/9483/21, провадження № 1-кп/204/291/22).

Обвинувачений Соловйовський Ігор Анатолійович викликається в 
судове засідання на 26 січня 2022 року о 10 годині 30 хвилин у при-
міщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за 
адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 18. Справа розгля-
дається під головуванням судді Некрасова О. О.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи. На-
слідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139, 323 
КПК України.

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

екту внесення  змін до генерального плану смт Чабани Фастівського 
району Київської області.

Генеральний план смт Чабани розроблено згідно розпорядження 
Фастівської районної державної адміністрації  № 87 від 27.05.2021  ро-
ку та рішення Чабанівської селищної ради № 304 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 смт Чабани Фастів-
ського району Київської області можна ознайомитися на вебсайті  
(http://chabany-rada.gov.ua/) Чабанівської селищної ради Фастівського 
району Київської області.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва Ішу-
ніної Л. М. від 14.01.2022 у справі № 760/32527/21 надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22021101110000051 від 03.03.2021 стосовно Миколюка Сергія Павловича, 
15.08.1968 року народження, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 258-5 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Миколюка С. П. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Миколюк Сергій Павлович, 15.08.1968 року народження, остан-

нє відоме місце проживання: м. Дружківка, вул. Олега Кошового, буд. 33, кв. 28, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодек-
су України, Вам необхідно з’явитися 25.01.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному 
у кримінальному провадженні № 22021101110000051 за ч. 2 ст. 258-5 КК Украї-
ни під час здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого слідчо-
го управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Ба-
завляк Анни Юріївни за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А, для участі у допиті 
як підозрюваного, відкриття матеріалів досудового розслідування: повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів, озна-
йомлення з ними, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000051. При со-
бі 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: при-
мусовий 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 ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

рядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням 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 відпові-

дач, який був у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної за-
робітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 
2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого 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, вста-
новлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого 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, терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження. 

До уваги інвесторів  
комплексу багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться 

по вул. Миколи Закревського, 42-А у місті Київ!
Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «На-

ша Перлина» (код ЄДРПОУ 41128836, ОК «ЖБК «НАША ПЕРЛИНА», на-
далі — Кооператив) повідомляє про те, що рішенням загальних зборів 
членів Кооперативу від 02.10.2021 р. № 21, та рішенням зборів правлін-
ня від 07.12.2021 р. встановлено строк (до 31.03.2022 р.) для підтвер-
дження інвесторами свого права на житлові та/або нежитлові примі-
щення, що знаходяться у комплексі багатоквартирних житлових будин-
ків по вул. Миколи Закревського, 42-А у місті Київ шляхом подання Ко-
оперативу переліку відповідних документів.

 Рішенням загальних зборів членів Кооперативу також передбачено, 
що у разі неподання інвесторами підтверджуючих документів у строк 
до 31.03.2022 р. вказані інвестори є такими, що не заявили своє пра-
во на житлове та/або нежитлове приміщення. У такому разі всі претен-
зії щодо житлового та/або нежитлового приміщення  вирішуватимуться 
тільки у судовому порядку.

Задля впевненості у тому, що всі інвестори житлового комплексу по-
дали Кооперативу підтверджуючі документи та володіють інформацією 
про необхідність та строки такого подання, даним оголошенням Коопе-
ратив повідомляє про встановлення до 31.03.2022 р.  строку для подан-
ня підтверджуючих документів.

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру  

та проведення слідчих дій
Рендоренко Ольга Миколаївна, 28.06.1988 року народження, гро-

мадянка України, зареєстроване місце проживання: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Гастрономічна, буд. 30, кв. 18, у відповідності до  
ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 09 год.  
00 хв. 25.01.2022 до кабінету № 13 слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, до слідчого в ОВС слідчого відділу Сокола Володи-
мира Андрійовича (номер телефону +380629525394) за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для 
повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
КК України, а також 26.01.2022 з 09:00 до 18:00, 27.01.2022 з 09:00 до 
18:00 та 28.01.2022 з 09:00 до 12:00 для проведення за Вашою участю 
слідчих дій у кримінальному провадженні № 42020050000000030, вне-
сеному до ЄРДР 13.02.2020, в процесуальному статусі підозрюваної.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилен-
ня 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 Укра-
їни державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального до-
судового розслідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Жовтневим районним судом м. Запоріжжя 18.01.2022 у справі  

№ 331/7106/21 провадження № 1кс/331/79/2022 винесено ухвалу про 
дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22021080000000056 від 20.12.2021 віднос-
но підозрюваного Ходченкова Артема Вікторовича, за ч. 1 ст. 258-3 
КК України. 

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Ходченкова Ар-
тема Вікторовича, 07.11.1982 року народження, зареєстрованого за 
адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 193, кв. 23, для повідо-
млення про закінчення досудового розслідування та ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження №22021080000000056, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2021, за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, на 10 год. 00 хв. 25.01.2022 у кабінет № 115 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська, 62.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрювана Шистко Світлана Петрівна, 14.04.1959 р.н., яка зареє-

стрована за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олек-

сандра Невського, буд. 34, кв. 7, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 

КПК України, Вам необхідно з’явитися 24, 25 та 26 січня 2022 року у пе-

ріод часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №122 3-го відділен-

ня (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управлін-

ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в 

Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС Ковальова С. С. 

за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудро-

го, буд. 56, для допиту як підозрюваної та проведення інших проце-

суальних дій у кримінальному провадженні № 2201705000000073 від 

02.02.2017 року, за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопо-

рушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Теліканов Юрій Миколайович, 10.05.1955 р.н., заре-

єстрований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. 3 Донецька, 
буд. 2, кв. 21, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України викли-
кається на 09 год. 00 хв.  24.01.2022, 25.01.2022, 26.01.2022 до стар-
шого слідчого СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях Ярушкевича Сергія Олександровича за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 21, для вручення по-
відомлення про підозру та допиту як підозрюваного у кримінально-
му провадженні  №22017130000000175 від 24.04.2017. Наслідки та по-
важні причини неприбуття особи на виклик визначені ст. ст. 138-139 
КПК України.

Компанія «ІДЕМІЯ ЮК ЛІМІТЕД» (Великобританія), в особі Представ-
ництва «ІДЕМІЯ ЮК ЛІМІТЕД» в Україні (надалі — «Представництво»), 
повідомляє про прийняття Компанією «ІДЕМІЯ ЮК ЛІМІТЕД» (Велико-
британія) корпоративного рішення від 17 листопада 2021 року щодо 
ліквідації Представництва в Україні (ідентифікаційний код 26254057, 
розташоване за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 
77А, офіс 208. Ліквідатором Представництва призначено Гарбуз Ка-
терину Валентинівну. Адреса місцезнаходження Ліквідатора: Украї-
на, 03110, м. Київ, вул. Університетська, 13-А, контактний телефон  
(044) 249-79-05. Вимоги кредиторів приймаються Ліквідатором протя-
гом двох календарних місяців з дня публікації цього оголошення, в по-
рядку встановленому законодавством України.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування
м. Житомир            09.12.2021

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 
08.12.2021 (унікальний номер судової справи в Єдиному реєстрі судових рі-
шень №295/15740/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно Мисюка Юрія Івановича у криміналуномy проваджен-
ні №12014060020006219 від 04.11.2014. 

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора 

(відокремлений підрозділ) у зв’язку з відкриттям спадкової 

справи повідомляє про розшук можливих спадкоємців 

Варго Олександри Миколаївни, 27.02.1973 року народження, 

яка померла 31 липня 2018 року. Зацікавлені особи протягом місяця 

від публікації запрошуються до нотаріальної контори за адресою: 

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, №26.
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