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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЯЦЕК ЧАПУТОВИЧ:
«Ми погоджуємося  

  з Великою Британією  
 в оцінці міжнародного 

середовища й у тому, 
що від Росії йде головна 

загроза і її треба 
стримувати». 

МВФ надав перший 
транш

ГРОШІ. Україна отримала перший транш за новою програ-
мою співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By 
Arrangement, затвердженою радою директорів фонду 18 груд-
ня. Його обсяг близький до еквівалента 1,4 мільярда доларів 
США. Завдяки цьому міжнародні резерви України зросли до 
20,1 мільярда доларів, або до п’ятирічного максимуму січня 
2014 року, вказано на сайті Національного банку. В НБУ нага-
дують, що нова програма МВФ передбачає надання допомоги 
Україні в еквіваленті 3,9 мільярда доларів упродовж 14 місяців.

Продовження співпраці з фондом відкрило для нашої країни 
доступ до пов’язаного фінансування. 18 грудня рада директо-
рів Світового банку вирішила надати Україні 750 мільйонів до-
ларів гарантій, що допоможе уряду залучити капітал на міжна-
родних ринках у 2019 році, повідомляє УНІАН.

Завдяки отриманню фінансування від міжнародних партне-
рів — МВФ, Світового банку та Європейської комісії — Украї-
на зможе завершити рік з таким обсягом міжнародних резер-
вів, який перевищує останній прогноз НБУ, а також підтримати 
їх на належному рівні наступного року.

2,23 млрд грн
субсидій призначено українцям у січні—

листопаді 2018 року. Це в 1,65 раза 
менше, ніж торік за аналогічний період

ПАРТНЕРСТВО. До її створення активно долучилася компанія 
Airbus, яка передала НГУ і ДСНС першу партію сучасних 
гелікоптерів 

Міністр закордонних справ Польщі про необхідність 
посилення підтримки країн «Східного партнерства»  
і збереження антиросійських санкцій
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РИНОК ПРАЦІ

Німецький експерт  
з розвитку урбаністики 
провів у Каневі на Черкащині 
майстер-клас для громади  
та місцевої влади 

ОРІЄНТИР — ЛЮДИНА

У Миколаєві відбувся 
інформаційно-просвітницький  
захід «Легальна зайнятість 
— запорука гідного життя та 
належного соціального захисту»
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«Урядовий кур’єр» залишається газетою

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік наші  
читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий кур’єр» у 2019-му? 

Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбутньому виходитиме 

як газета, а не як офіційний бюлетень.
Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нор-
мативно-правових актів». У частині 5 цього закону зазначено: «Частину дру-
гу статті 1 Закону України «Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації» доповнити абзацом другим такого зміс-
ту: «Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий 
кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опубліку-
вання законів України та інших нормативно-правових актів». Тож наше видан-
ня і надалі виходитиме як друкований ЗМІ Кабінету Міністрів України.

Система авіабезпеки 
починається  
з Борисполя 

Технічні характеристики та можливості вертольотів Airbus 
Н-225 дають змогу забезпечувати рятувальні роботи  

в гірській місцевості й ефективно патрулювати в Азово-
Чорноморському басейні 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 грудня 2018 р. № 1070 
Київ

Про утворення Державної соціальної служби України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Державну соціальну службу України як центральний орган виконавчої вла-

ди, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України  через Міні-
стра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту на-
селення та захисту прав дітей, а також здійснює державний контроль під час надання соці-
альної підтримки.

2. Установити, що функціонування Державної соціальної служби здійснюється в межах 
загальної чисельності Міністерства соціальної політики та видатків, передбачених за бюджет-
ною програмою 2501010 «Керівництво та управління у сфері соціальної політики».

3. Розмістити Державну соціальну службу на умовах оренди за адресою: м. Київ, вул. 
Еспланадна, 8/10.

4. Фонду державного майна забезпечити укладення з Державною соціальною службою 
договору оренди на умовах, передбачених для бюджетних організацій, з відшкодуванням ба-
лансоутримувачу фактичних витрат, пов’язаних з утриманням.

5. Міністерству соціальної політики у двомісячний строк внести Кабінетові Міністрів Укра-
їни:

проект Положення про Державну соціальну службу України;
пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, 

у тому числі змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі 
питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 29, ст. 814) щодо встановлення граничної чисельності працівників Державної со-
ціальної служби — 120 одиниць.

6. Міністерству соціальної політики разом з обласними, Київською міською державними 
адміністраціями у тримісячний строк провести функціональне обстеження структурних під-
розділів з питань соціального захисту населення та служб у справах дітей з метою оновлен-
ня організаційної структури шляхом виокремлення структурних підрозділів для здійснення 
контролюючих функцій Державною соціальною службою.

7. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити до 1 липня 2019 р. 
проведення функціонального обстеження структурних підрозділів з питань соціального за-
хисту населення та служб у справах дітей районних державних адміністрацій з метою онов-
лення їх організаційної структури шляхом виокремлення структурних підрозділів для здій-
снення контролюючих функцій Державною соціальною службою.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 грудня 2018 р. № 1110 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті Господарсько-

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів 
України для забезпечення функціонування Фонду розвитку 

інновацій
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів 

України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Госпо-

дарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України для забезпечен-
ня функціонування Фонду розвитку інновацій, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 12 грудня 2018 р. № 1110

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому 

департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України  
для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за 
програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій» (далі — бюджетні ко-
шти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджет-
ної програми є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів Укра-
їни (далі — Департамент).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на формування статутного капіталу Фонду розвитку 
інновацій (далі — Фонд).

4. Бюджетні кошти, отримані Фондом відповідно до пункту 3 цього Порядку, використову-
ються виключно для забезпечення його статутної діяльності, а саме для:

1) надання на конкурсних засадах фінансової підтримки, грантів, іншого виду фінансу-
вання, технічної допомоги для реалізації інноваційних проектів, які мають високий потенці-
ал виходу їх кінцевого продукту на світовий ринок або спрямовані на досягнення цілей, ви-
значених стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності (далі — іннова-
ційні проекти);

2) забезпечення надання консультаційної та технічної підтримки під час реалізації іннова-
ційних проектів та здійснення нагляду за належним використанням наданих коштів, зокре-
ма для оплати послуг з адміністрування діяльності Фонду в разі укладення відповідного до-
говору з державною установою «Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансово-
го співробітництва»;

3) придбання основних фондів, матеріальних га нематеріальних активів, результатів робіт 
і послуг, що необхідні для виконання статутних завдань Фонду;

4) оренди та ремонту приміщення, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати 
послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, оплати електричної енергії, оплати пра-
ці та здійснення нарахувань на заробітну плату, відряджень працівників та членів органів 
управління, придбання предметів, матеріалів і послуг, сплати передбачених законодавством 
обов’язкових платежів, здійснення інших заходів відповідно до покладених на Фонд статут-
них завдань.

5. Фінансова підтримка, гранти, інші види фінансування, технічна допомога за рахунок 
бюджетних коштів надаються для реалізації інноваційних проектів на конкурсних засадах, 
відібраних на підставі правил та критеріїв відбору інноваційних проектів, які затверджують-
ся наглядовою радою Фонду. Рішення щодо надання на конкурсних засадах фінансової під-
тримки, грантів, іншого виду фінансування, технічної допомоги для реалізації інноваційних 
проектів за рахунок бюджетних коштів приймається Фондом у визначеному ним порядку.

Правила та критерії відбору інноваційних проектів повинні містити, зокрема:
кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, які мають намір отримати бюджет-

ні кошти, в тому числі вимоги щодо країни реєстрації місцезнаходження суб’єкта господа-
рювання, наявності персоналу відповідної кваліфікації, технічних можливостей для реаліза-
ції інноваційного проекту;

порядок та методику оцінки інноваційних проектів;
спосіб надання фінансової підтримки, грантів, іншого виду фінансування, технічної допо-

моги для реалізації інноваційних проектів;
мінімальні та максимальні розміри фінансової підтримки, грантів, іншого виду фінансу-

вання, технічної допомоги, що надаватиметься для реалізації одного інноваційного проекту;
визначення пріоритетних секторів економіки, в яких інноваційний проект реалізовувати-

меться;
вимоги до інноваційного проекту, в тому числі щодо фінансово-економічних, соціальних, 

екологічних показників інноваційного проекту, його інноваційності та унікальності;
перелік зобов’язань заявника у разі отримання фінансової підтримки, грантів, іншого ви-

ду фінансування, технічної допомоги для реалізації інноваційного проекту за рахунок бю-
джетних коштів;

порядок нагляду за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.
6. Статутний капітал Фонду формується частинами в межах обсягу відкритих асигнувань 

шляхом перерахування бюджетних коштів з реєстраційного рахунка Департаменту, відкрито-
го у Казначействі, за платіжним дорученням на балансовий рахунок 3712 «Рахунки інших клі-

єнтів Державної казначейської служби України», відкритий Фонду за його місцезнаходжен-
ням в органах Казначейства.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення опе-
рацій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здій-
снюється в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних 
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в уста-
новленому законодавством порядку.

9. Фонд подає щомісяця до 20 числа Департаменту інформацію про використання бю-
джетних коштів.

10. Фонд та Департамент несуть відповідальність за нецільове використання бюджетних 
коштів згідно із законом.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 грудня 2018 р. № 1111 
Київ

Про внесення змін до пункту 4 Порядку використання  
коштів, передбачених у державному бюджеті  

для фінансової підтримки розвитку туризму, створення  
умов безпеки туристів, розбудови туристичної  

інфраструктури міжнародних транспортних коридорів  
та магістралей в Україні

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державно-

му бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки турис-
тів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та ма-
гістралей в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня  
2017 р. № 183 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 28, ст. 816; 2018 р., № 59, ст. 2050), до-
повнивши його абзацами такого змісту:

«представлення країни у міжнародних туристських організаціях і на міжнародних захо-
дах щодо туризму;

підготовку і поширення інформації про туристичні можливості України, у тому числі у за-
собах масової інформації.». 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 грудня 2018 р. № 1114 
Київ

Про внесення змін до переліку об’єктів,  
що належать суб’єктам господарювання, проектування яких 

здійснюється з урахуванням вимог  
інженерно-технічних заходів цивільного захисту

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектуван-

ня яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільно-
го захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р.  
№ 6 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 7, ст. 200; 2018 р., № 37, ст. 1309), такі зміни:

у підпункті 10 пункту 1 слова і цифри «віднесені до III—V категорії складності об’єктів 
будівництва» замінити словами «що за класом наслідків (відповідальності) належать до 
об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками»;

у тексті переліку слова і цифри «віднесені до V категорії складності об’єктів будівництва» 
та «віднесені до IV і V категорії складності об’єктів будівництва» замінити словами і цифрами 
«що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та зна-
чними (СС3) наслідками».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 листопада 2018 р. № 1115 
Київ

Про внесення зміни до пункту 5 Порядку покриття  
тимчасових касових розривів Пенсійного фонду  

України, пов’язаних з виплатою пенсій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 5 Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного 

фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 грудня 2010 р. № 1080 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3256; 2012 
р., № 7, ст. 249), виклавши друге речення в такій редакції: «Позика надається на умовах її 
обов’язкового погашення у поточному та наступному бюджетних періодах без нарахування 
відсотків за її користування.». 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 грудня 2018 р. № 1117 
Київ

Деякі питання реалізації державних гарантій  
медичного обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій для первинної медичної допомоги  

на 2019 рік
Відповідно до пункту 2 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування насе-
лення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, що 
додається.

2. Установити, що договори про медичне обслуговування населення за програмою ме-
дичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік з комунальними закладами 
охорони здоров’я укладаються до 26 грудня 2018 р. та не пізніше 30 листопада 2019 року.

3. Внести у додаток 1 до Типової форми договору про медичне обслуговування населен-
ня за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
25 квітня 2018 р. № 410 «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування насе-
лення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570), 
зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2019 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 18 грудня 2018 р. № 1117
ПОРЯДОК  

реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік

1. Цей Порядок визначає особливості реалізації державних гарантій медичного обслугову-
вання населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 
рік, встановлює тарифи та коригувальні коефіцієнти.

2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я та фізичних осіб — 
підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 
практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій (далі — договір) з НСЗУ, що передбачає надання медичних послуг, пов’язаних з пер-
винною медичною допомогою.

3. В цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
зелений список — перелік пацієнтів, які у встановленому МОЗ порядку подали відповід-

ному надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу (далі — декларації), станом на 1 число відповідного місяця згідно з даними елек-
тронної системи охорони здоров’я;

ліміт — оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у По-
рядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

червоний список — неперсоніфікована умовна кількість пацієнтів комунального закладу 
охорони здоров’я, розрахована відповідно до пункту 11 цього Порядку.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про 
охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговуван-
ня населення» та інших законодавчих актах.

4. Перелік послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), пов’язаних 
з первинною медичною допомогою, оплату надання яких держава гарантує в межах програ-
ми медичних гарантій на 2019 рік, визначається Порядком надання первинної медичної до-
помоги, затвердженим МОЗ.

5.  Тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, 
встановлюються як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта протягом кален-
дарного року та становлять:

за одного пацієнта, включеного до зеленого списку, — 370 гривень на рік;
за одного пацієнта, включеного до червоного списку (для комунальних закладів охорони 

здоров’я до 30 червня 2019 р. включно), — 120 гривень на рік.
6. До тарифу на медичне обслуговування одного пацієнта, включеного до зеленого спис-

ку, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової 
групи пацієнта:

від 0 до 5 років — 4;
від 6 до 17 років — 2,2;
від 18 до 39 років — 1;
від 40 до 64 років — 1,2;
понад 65 років — 2.

7. Якщо медичне обслуговування пацієнта, включеного до зеленого списку, здійснюється 
в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гір-
ських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, за-
значених у пункті 6 цього Порядку, застосовується (шляхом множення) коригувальний кое-
фіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір 
лікаря, який надає первинну медичну домопогу.

8. До тарифу на медичне обслуговування пацієнтів, включених до зеленого списку, які 
подали декларації понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня переви-
щення ліміту:

Рівень перевищення ліміту Коефіцієнт
Від 110 відсотків ліміту + 1 декларація до 120 відсотків ліміту включно 0,8
Від 120 відсотків ліміту + 1 декларація до 130 відсотків ліміту включно 0,6
Від 130 відсотків ліміту + 1 декларація до 140 відсотків ліміту включно 0,4
Від 140 відсотків ліміту + 1 декларація до 150 відсотків ліміту включно 0,2
Від 150 відсотків ліміту + 1 декларація і всі наступні 0

Розподіл пацієнтів, включених до зеленого списку, які подали декларації понад ліміт, за 
віковими групами, зазначеними у пункті 6 цього Порядку, здійснюється пропорційно до за-
гального розподілу пацієнтів відповідної практики за віковими групами. Особливості застосу-
вання коефіцієнтів, зазначених у цьому пункті, у тому числі до тарифів на медичне обслугову-
вання пацієнтів, включених до зеленого списку, які подали декларації про вибір лікаря, який 
працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох закладів охорони здоров’я, 
визначаються у договорі.

9. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пункті 6 цього Порядку, не застосовуються до та-
рифів на надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, пацієн-
там, які подали декларації понад ліміт.

10. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пунктах 6 і 7 цього Порядку, не застосовуються: 
1) до тарифів на надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомо-

гою, пацієнтам, включеним до червоного списку;
2) після 30 червня 2019 року.
11.  Кількість пацієнтів, включених до червоного списку, для надавачів медичних послуг, 

які є комунальними закладами охорони здоров’я, розраховується щомісяця до 30 червня 
2019 р. включно за такою формулою:

ЧС = НН Х (1 – ЗС / СНН),
де ЧС — кількість пацієнтів, включених до червоного списку;
НН — кількість наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 

що обслуговується відповідним комунальним закладом охорони здоров’я, станом на 1 січня 
2018 р., визначена у договорі, укладеному з НСЗУ;

ЗС — загальна кількість пацієнтів, що подали декларації, станом на 1 число відповідного 
місяця згідно з даними електронної системи охорони здоров’я всім надавачам медичних по-
слуг, які уклали договір з НСЗУ та розташовані в межах однієї адміністративно-територіаль-
ної одиниці (міста, району або об’єднаної територіальної громади);

СНН — сумарна кількість наявного населення відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці, що обслуговується всіма комунальними закладами охорони здоров’я, які укла-
ли договори з НСЗУ станом на 1 число відповідного місяця та розташовані у межах одні-
єї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району або об’єднаної територіальної гро-
мади), що розраховується шляхом додавання кількості наявного населення, що визначена у 
таких договорах.

Якщо ЧС має значення менше нуля, ЧС становить нуль.
12. Оплата за надані медичні послуги здійснюється відповідно до договору про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з НСЗУ.
13.  Тарифи, встановлені у пункті 5 цього Порядку, включають ставку на оплату медич-

ної послуги та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2018 р. № 1117

ЗМІНА, 
що вноситься у додаток 1 до Типової форми договору про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій
Пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. У 2018 році та у першому півріччі 2019 року для комунальних закладів охорони 

здоров’я до суми оплати за звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із 
червоного списку станом на 1 число місяця звітного періоду та застосовного тарифу відпо-
відно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за про-
грамою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на відповідний рік. На 1 січня 
2018 р. кількість наявного населення на території обслуговування надавача (відповідного ко-
мунального закладу охорони здоров’я) становила __________ осіб.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 грудня 2018 р. № 1116 
Київ

Питання наглядової ради публічного акціонерного  
товариства «Державний експортно-імпортний банк  

України» та публічного акціонерного товариства  
«Державний ощадний банк України»

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Ка-
бінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

На часткову зміну пунктів 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України  
від 12 березня 2014 р. № 70 «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонер-
ного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України» (Офіційний вісник України, 2014 р.,  
№ 21/1, ст. 673; 2015 р., № 28, ст. 797, № 30, ст. 884) припинити повноваження члена на-
глядової ради публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк 
України» та публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Мар-
карової Оксани Сергіївни.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Мико-
лу Миколайовича як обвинуваченого на 16 год. 30 хв. 15 січня 2019 
року в справі за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 
09.09.1980 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: 
м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Рішенням № 4 Веселівської районної ради Запорізької облас-
ті від 13.12.2018 р. «Про припинення юридичної особи «Веселів-
ська центральна районна лікарня» з подальшою передачею до 
Веселівської селищної ради» припинено юридичну особу Весе-
лівська центральна районна лікарня (місцезнаходження: 72202, 
Запорізька область, смт Веселе, вулиця Горького, 2А, код  
ЄДРПОУ 01992920) шляхом ліквідації. Головою ліквідаційної 
комісії призначено Колісника Олександра Миколайовича. Заяви 
кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публіка-
ції даного оголошення.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1) пе-
ребуває кримінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа 
№569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинувачено-
го Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського 
району Рівненської області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання відома реєстрація за 
адресою:Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А у судове засідання на 27 грудня 
2018 року о 10 год. 30 хв. для участі в судових дебатах та в судове засідання на 29 грудня 2018 року о 14 
год. 00 хв. для оголошення вироку.

Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне,  
вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.

Суддя Є. І. Сидорук
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 

18.09.2018 № 488 затверджено Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період 
з 01.01.2019 р. та збільшено розмір абонентної плати за користування телефонним апаратом для абонентів 
(юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців).

Повідомляємо, що з 01.01.2019 р. для абонентів (юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців) ПАТ «Укртелеком» буде змінена вартість послуг фіксованого телефонного зв’язку, щомісячна плата та 
інші тарифи в межах тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв’язку і послуги доступу до 
мережі Інтернет. Звертаємо увагу, що абоненти (фізичні особи) можуть змінити тарифний план на інший, 
звернувшись за телефоном Контакт-центру: 0 800 506 800. 

Також з 01.01.2019 р. для абонентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) ПАТ «Укртелеком» 
змінює тарифи на послуги міжнародного телефонного зв’язку, послуги проводового радіомовлення, корис-
тування лініями безпосереднього зв’язку та підключення обладнання охоронної сигналізації.

У зв’язку із відсутністю попиту з 01.01.2019 р. припиняється підключення нових абонентів (фізичних осіб) 
до тарифних планів «Smart Full» та «Інтернет-телефон Безлімітний». Також змінюється плата за скорочення 
переліку послуг фіксованого телефонного зв’язку за заявою абонента (фізичної особи).

Детальну інформацію для фізичних осіб можна отримати на сайті — http://www.ukrtelecom.ua/newtariffs/  
та/або за телефоном контакт-центру: 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів 
українських операторів). Також для юридичних осіб детальну інформацію можна отримати на сайті —   
http://b2b.ukrtelecom.ua та/або за телефоном контакт-центру: 0 800 506 801 (дзвінки безкоштовні в межах 
України з номерів українських операторів).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — Фізична особа «Голинський Андрій Мирославович»
— Юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Підскельна, буд. 15.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — с. Березівка, ур. «Городина», Тисменицький район, 

Івано-Франківська обл., кадастровий номер земельної ділянки: 2625880101:01:001:0678.
3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним проектом передбачається нове будівництво багатопаливного автомобіль-

ного заправного комплексу (БП АЗК). Стаціонарний заправник газу (пропан-бутан) — 9,96 м3 модульного надземного вико-
нання. Рідке моторне паливо — 60 м3 підземне розташування, один двостінний, металевий резервуар для РМП. 

4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності — працевлаштування місцевого населення.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації:
земельних: площа ділянки — існуюча, сировинних: не потребує, енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): електрич-

на потужність — від існуючих мереж згідно ТУ, водних: привозна вода; трудових: 28 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, 

зелені насадження, ґрунти.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка стандартна для дано-

го виду робіт.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклі-

мат: не впливає; повітряне: впливає — вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не пере-
вищує нормативів ГДК; водне: не впливає; ґрунт: не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає; на-
вколишнє соціальне середовище (населення): вплив позитивний — забезпечення автопаливом та працевлаштування; на-
вколишнє техногенне середовище — не впливає

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на на-

вколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проекту-
вання».

12. Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні на-
слідки та наміри будівництва БП АЗК. Громадські слухання не проводились. Звернення та пропозиції приймаються протя-
гом 30 днів за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Березівка, вул. Шевченка, 30, з 08.00 до 17.00 год., 
телефон: (03436)-6-14-53.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування в кри-
мінальному провадженні № 42017010000000193 за підозрою Сумуліді Миколи Георгійовича, 
19.01.1944 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування 
докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дору-
ченням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового 
розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному проваджен-
ні зібрані всі необхідні докази для складання обвинувального акта, у зв’язку із чим пропоную 
підозрюваному Сумуліді Миколі Георгійовичу, 19.01.1944 року народження, прибути разом із 
своїм захисником до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) у період з 26.12.2018 по 27.12.2018 (з 09.00 до 18.00 год.), для проведення вка-
заної процесуальної дії, а саме: до прокурора у кримінальному провадженні Романюк Л. М. 

Також інформуємо, що вищезазначений підозрюваний може ознайомитись з матеріалами 
вказаного кримінального провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відпо-
відно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати 
прокурорам по вказаним кримінальним провадженням доступ та можливість скопіювати або 
відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви має-
те намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані 
письмово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матері-
алів із зазначенням найменування таких матеріалів.

ПрАТ «Датагруп» інформує  
про зміну тарифів на послуги фіксованого 

телефонного зв’язку 

для абонентів, що користуються тарифними планами, 
які враховують Граничні тарифи на загальнодоступні те-
лекомунікаційні послуги. Нові тарифи вступають в дію з 
01.01.2019 року. Детально про нові тарифні плани на сай-
ті — www.datagroup.ua та за номером телефону контакт-
центру 0 800 21 00 00 — для абонентів фізичних осіб та  
0 800 211 000 – для абонентів юридичних осіб та ФОП.

Також з 01.01.2019 р. ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові 
тарифи (тарифні плани) на послуги з доступу до мережі Ін-
тернет за технологією Ethernet, для фізичних осіб за наявнос-
ті технічної можливості надання послуги. Детально про нові 
тарифні плани за номером телефону контакт-центру: 0 800 
21 00 00 та на сайті: www.datagroup.ua.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 22.01.2019 року о 13 
год. 00 хв. відповідачку Гайдучек Олександру Юріївну в справі 
за позовом Грицюк Олександри Андріївни до Гайдучек Олексан-
дри Юріївни про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Відповідачка викликається в судове засідання, у разі неявки 
справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

Громадянин Гошуренко Дмитро Сергійович, 14.08.1989 року 
народження, який проживає за адресою: м. Одеса, вул. Посміт-
ного, 25/2, кв. 23, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 виклика-
ється до слідчого для проведення слідчих дій у кримінальному 
провадженні №12018161500002170. Вам необхідно з’явитися 
27 грудня 2018 року о 10.00 год. у каб. №10 Шевченківсько-
го ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за 
адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 101В, до слідчого СВ Шевчен-
ківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській об-
ласті Насіковської К. С.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  
ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

F34GL39090 Основні засоби, у кількості  283 шт. згідно додатку 1, що додається. 
Бланки суворої звітності у кількості 119 шт.

F34GL39091 Основні засоби, у кількості 146 шт. згідно додатку 2, що додається.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-

ну: www.prozorro.sale. 
Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/pat_-bank_petrokommerts-ukrayina/192265/

index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/pat_-bank_petrokommerts-ukrayina/192266/

index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 10.01.2019р. 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку 
проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що з 29 грудня 2018 ро-

ку ТОВ «ТриМоб» вносить зміни до тари-
фів (тарифних планів) «Міні», «Сім’я+», 
«Інтернет Безлім», «MobileM», «MobileL», 
«MobileXL», «Бізнес XS», «Бізнес S», «Біз-
нес М» та «Бізнес L» для абонентів конт-
рактної форми обслуговування мережі 
рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «Три-
Моб».

Детальну інформацію про тарифи роз-
міщено в місцях продажу послуг ТОВ «Три-
Моб» та на сайті: www.3mob.ua. Отримати 
інформацію можна також за телефоном 
Контакт-центру: 0-800-50-11-88.

Інформація для абонентів  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ 19199961)!
Змінюється розмір абонентної плати за те-

лефонію для фізичних та юридичних осіб з 
01.01.2019 року відповідно до рішення Наці-
ональної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
від 18 вересня 2018 року № 488.

Також з 1 січня 2019 року змінюються 
окремі тарифи на послугу Vega TV для існу-
ючих абонентів — фізичних осіб та вартість 
оренди обладнання для абонентів — фізич-
них осіб.

Детальна інформація — в Особистому ка-
бінеті абонента, на сайті: www.vega.ua або за 
телефоном (044) 507 00 00, або 177 (з теле-
фонних ліній Vega).

ПП «Телерадіоорганізація 

«Булава», 

код ОКПО 24107725, м. Херсон.

 Вартість реклами для передвиборчої 

агітації на радіо DJFM (103.1) 

Херсон складає 3 грн за секунду 

(без ПДВ). 

Тариф введено з 10.12.2018 року.

Посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3) 
серії Б №213162 від 20.07.1995 року, видане Київською обласною  

державною адміністрацією на ім’я Майстренка Віктора Миколайовича, 
вважати недійсним.

Посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 3) 
серії Б №213173 від 20.07.1995 року, видане Київською обласною  
державною адміністрацією на ім’я Матющенка Петра Васильовича, 

вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє про втрату бланків суворої  
звітності полісів

ОСЦПВ: AM 5412191, AM 3774342, AM 4745612, AM 4733645, AM 5000279, 
AM 5000280, AM 8071485, AM 8071486, вважати їх недійсними.

Односторонній правочин  
до договорів банківського рахунку 

за тарифними планами «Поточний», «Вільний рух», «Успішний рух», «Необмежений рух», «ОСББ», «Ва-
лютний рух», «Урожайний», «Підприємець», «Приватний», «Стандарт», «Стандарт Корпоративний», «Фе-
нікс», «Прометей», «Основний корпоративний», «Платіжний», «Розрахунково-касовий», «Зовнішньо-
економічний», «Комунальний», «Сільськогосподарський», «Тепла зима», «Інвестиційний (теплопостачан-
ня)», «Інвестиційний (водопостачання та водовідведення)», «Інвестиції в ЖКГ», «Спеціальний комуналь-
ний», «Залізничний спецрахунок», «Залізничний спецрахунок_2», Тарифів на розрахункове-касове обслу-
говування поточних рахунків у банківських металах для клієнтів — юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців та Тарифів та інших параметрів розрахунково-касового обслуговування неприбуткових підпри-
ємств, установ, організацій.

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 01.01.2019 р. АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до тарифів на розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів корпоративного, малого та середнього бізнесу, в частині скасування плати за за-
лишки на поточному рахунку в розділі «Інші параметри, які впливають на розрахунково-касове обслугову-
вання» Тарифних планів.

У зв’язку з цим, керуючись пунктом 8.7. Договорів банківського рахунку, що були укладені або переукла-
дені з клієнтами починаючи з 18.11.2010 р., цим одностороннім правочином АБ «УКРГАЗБАНК» вносить 
зміни до тарифів банку в частині скасування плати за залишки на поточному рахунку в розділі «Інші пара-
метри, які впливають на розрахунково-касове обслуговування» наступних Тарифних планів: «Поточний», 
«Вільний рух», «Успішний рух», «Необмежений рух», «ОСББ», «Валютний рух», «Урожайний», «Підпри-
ємець», «Приватний», «Стандарт», «Стандарт Корпоративний», «Фенікс», «Прометей», «Основний корпо-
ративний», «Платіжний», «Розрахунково-касовий», «Зовнішньоекономічний», «Комунальний», «Сільсько-
господарський», «Тепла зима», «Інвестиційний (теплопостачання)», «Інвестиційний (водопостачання та во-
довідведення)», «Інвестиції в ЖКГ», «Спеціальний комунальний», «Залізничний спецрахунок», «Залізнич-
ний спецрахунок_2», Тарифів на розрахункове-касове обслуговування поточних рахунків у банківських ме-
талах для клієнтів — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Тарифів та інших параметрів розра-
хунково-касового обслуговування неприбуткових підприємств, установ, організацій.

Зазначені зміни вносяться в рамках одностороннього письмового правочину АБ «УКРГАЗБАНК» відпо-
відно до умов договорів банківського рахунку та набирають чинності з 01.01.2019 р.

Детальну інформацію щодо зазначених змін ви можете дізнатись:
– на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com у розділі «Малому та середньому біз-

несу» та «Корпоративним клієнтам»;
– у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК»;
– за телефонами Служби цілодобової клієнтської підтримки: 0-800-309-000 (безкоштовно в межах Укра-

їни).
У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» тарифами пропонуємо звернутись до найближчого від-

ділення АБ «УКРГАЗБАНК».
Ліцензія НБУ № 123 від 06.10.2011 р.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Потопальського Сергія Степановича, 
28.02.1978 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Не-
вського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 16 січня 2019 року о 12 год. 
30 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

 Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Авдєєва Максима Петровича, який 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 17 січня 2019 року о 12.30 
годині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,  
9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Згідно з п. 1 ст. 61 Закону України  
«Про вибори Президента України» Товариство  

з обмеженою відповідальністю  
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ»  

повідомляє розцінки вартості одиниці ефірного часу 
для розміщення матеріалів передвиборної агітації  

в ефірі Телерадіокомпанії в період виборчого  
процесу з чергових виборів Президента України  

у 2019 р.:

Період розміщення
Вартість розміщення за 1 секунду 

ефірного часу (в гривнях  
з урахування ПДВ)

00.00–18.00. 250.00

18.00–24.00 300.00

Згідно з п. 1 ст. 61 Закону України  
«Про вибори Президента України» Товариство  

з обмеженою відповідальністю —  
Телерадіокомпанія «Міст ТБ» повідомляє  
розцінки вартості одиниці ефірного часу  

для розміщення матеріалів передвиборної  
агітації в ефірі Телерадіокомпанії  

в період виборчого процесу  
з чергових виборів Президента України  

у 2019 р.:

Період розміщення
Вартість розміщення за 1 секунду 

ефірного часу  
(в гривнях з урахування ПДВ)

00.00–24.00. 100.00
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ГРУДНЯ

Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде 27 грудня 2018 року
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У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Oбласть Нiч День

Київська -1 +4 -1 +4
Житомирська -1 +4 -1 +4
Чернігівська -2 +3 -2 +3
Сумська +2 -3 +2 -3
Закарпатська -1 +4 -1 +4
Рівненська -1 +4 -1 +4
Львівська -1 +4 -1 +4
Івано-Франківська -2 +3 -2 +3
Волинська -2 +3 -2 +3
Хмельницька -1 +4 -1 +4
Чернівецька -1 +4 -1 +4
Тернопільська -2 +3 -2 +3
Вінницька 0 +5 0 +5

Oбласть Нiч День

Черкаська -1 +4 -1 +4
Кіровоградська -1 +4 -1 +4
Полтавська -2 +3 -2 +3
Дніпропетровська -1 +4 -1 +4
Одеська -1 +4 +3 +8
Миколаївська -2 +3 +2 +7
Херсонська -1 +4 +3 +8
Запорізька -2 +3 +1 +6
Харківська -2 +3 -2 +3
Донецька 0 +5 0 +5
Луганська -1 +4 -1 +4
Крим 0 +5 +4 +9
Київ +1 +3 +1 +3

Укргiдрометцентр

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. З 16 по 28 грудня на Хмельнич-
чині сьомий рік поспіль з ініціативи об-
ласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді проводять благо-
дійну акцію «Ялинка бажань». Її мета — 
збирання подарунків для дітей з бага-
тодітних, малозабезпечених сімей, 
малюків з особливими потребами, 
хлопчиків і дівчаток, яких виховують 
один з батьків, сім’ї учасників АТО, 
переселенців.

За умовами акції, всі листи, написа-
ні дітьми, прикріплюють до новоріч-
ної ялинки. Волонтери запрошують 
усіх небайдужих громадян здійснити 
маленьку мрію дитини. Тож хмель-
ничани і гості міста, завітавши до 
торговельного центру «О азис», мо-
жуть допомогти здійснити новоріч-
ні та різдвяні бажання малечі, чиї 
батьки або особи, які їх заміню-
ють, не можуть цього зробити че-
рез складні життєві обставини. Як 
зазначено на сайті ОДА, подарун-
ки, зібрані під час акції, переда-
дуть кожній дитині особисто.

У подарунок для малечі — автомобілі та житло
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ДОПОМАГАЙ! Цього року 
до новорічно-різдвяних свят 
малюки з Донеччини отри-
мають не тільки традицій-
ні солодкі подарунки. У цьо-
му насамперед переконали-
ся діти-сироти й ті, яких ви-
ховують у багатодітних роди-
нах. Адже завдяки ініціативі 
керівників Донецької облас-
ної державної адміністрації 
сертифікат на будинок отри-
мала багатодітна родина з 
Покровська, а дві такі самі 
сім’ї з Покровська та одна зі 
Слов’янська стали власника-
ми новеньких мікроавтобусів 
Volksvagen. Сертифікати на 
однокімнатні квартири отри-
мала 51 дитина-сирота з різ-
них міст, об’єднаних територі-
альних громад Донецької об-
ласті. Вручили подарунки на 
день святого М иколая.

Автомобілі та будинок для 
багатодітних родин придба-

ли завдяки субвенції з облас-
ного бюджету. А квартири ді-
тям-сиротам купили за кошти 
двох субвенцій: з державного 
та обласного бюджетів (від-
повідно 45,4 та 39,5 мільйо-
на гривень). Використовуючи 
фінанси двох субвенцій, в об-

ласті вже придбали 225 квар-
тир і будинків, а до кінця року 
впорядковане житло отрима-
ють 235 тутешніх дітей-сиріт. 

«Ми багато інвестуємо в ді-
тей і молодь, бо хочемо, щоб 
вони залишалися жити на До-
неччині й розбудовували цей 

край. Дякую всім громадам, 
які докладають зусиль для 
забезпечення дітей житлом і 
підтримують багатодітні ро-
дини», — прокоментував го-
лова Донецької обласної дер-
жавної адміністрації Олек-
сандр Куць. 

Волотери впевнені, що всі бажання маленьких 
хмельничан здійсняться за допомогою небайдужих

Малюки з багатодітних родин подорожуватимуть 
із батьками на нових мікроавтобусах
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Андрієві Михайловичу 
Сердюку — 80!
24 грудня 2018 року свят-

кує ювілей видатний 
організатор охорони здоров’я 
в Україні директор ДУ «Інсти-
тут громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва НАМН Украї-
ни» академік Національної ака-
демії медичних наук України, 
доктор медичних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі 
науки і техніки, почесний член 
Академії медичних наук Поль-
щі, дійсний член Міжнародної медичної академії ім. А. Швей-
цера, почесний академік Білоруської академії медичних на-
ук, президент Національної академії медичних наук України 
(2011—2016 рр.), президент Української асоціації громадсько-
го здоров’я (2016 р.) Сердюк Андрій Михайлович.

Після аварії на ЧАЕС Андрій Михайлович брав участь у 
розв’язанні визначальних проблем організації евакуації жите-
лів, а також медичного обслуговування населення та учасників 
ліквідації аварії. Пізніше як міністр був фундатором української 
системи охорони здоров’я. Нині працює над вирішенням акту-
альних питань захисту довкілля та здоров’я населення.

Автор понад 530 наукових робіт, зокрема 5 підручників, 47 
монографій. Має 5 авторських свідоцтв. Підготував 25 докто-
рів і 10 кандидатів наук.

Бажаємо вам, шановний Андрію Михайловичу, доброго 
здоров’я та творчої наснаги! 

В.І. Шакун, В.І. Коробка, І.А. Лурін, І.П. Хоменко, М.Л. Анкін

Історія флоту в документах та експонатах 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

МИНУВШИНА. У Микола-
ївському музеї суднобуду-
вання і флоту відкрили спіль-
ну виставку закладу та Дер-
жавного архіву області «Ми-
колаїв і Чорноморський флот 
у добу Української революції 
(1917—1919 роки)». В осно-
ву документальної частини 
покладено папери з фондів 
Державного архіву Микола-
ївської області, Центрально-
го державного архіву вищих 
органів влади та управлін-
ня України та Державної на-
укової архівної бібліотеки. А 
музейну частину становлять 

предмети з кораблів, світли-
ни, картини з фондів Мико-
лаївського музею суднобуду-
вання і флоту.

Укладач документальної 
частини виставки директор 
Держархіву Миколаївської об-
ласті доктор історичних на-
ук Лариса Левченко почала 
працювати над тематикою іс-
торії флоту та дотичних до 
нього структур понад 20 ро-
ків тому. Її науковий здобуток 
— численні статті, дисертація 
«Миколаївське і Севастополь-
ське військове губернатор-
ство (1805—1900 рр.)», моно-
графія «Чорноморський цен-
тральний військово-морський 
архів: 1794—1934 рр.».

Сферою наукових інтересів 
укладача музейної частини ви-
ставки завідувача Миколаїв-
ського музею суднобудування 
і флоту кандидата історичних 
наук Тетяни Мітковської стала 
гідрографія. Нещодавно вона 
успішно захистила ди сертацію 
«Розвиток гідрографії в Північ-
ному Причорномор’ї у ХІХ — 
на початку ХХ ст.». 

Організатори виставки по-
ставили перед собою склад-
не завдання: знайти відпо-
відні документи та експонати 
для музейно-архівної вистав-
ки про події на флоті в період 
Української революції 1917—
1921 років. Лариса Левченко 
розпочала пошуки ще 2016-го 

у фондах Центрального дер-
жавного архіву вищих орга-
нів влади та управління Укра-
їни та фондах Державної на-
укової архівної бібліотеки, на 
підставі яких було реконстру-
йовано події на Чорномор-
ському флоті й суднобудів-
них заводах у Миколаєві. Те-
тяна Мітковська розшукувала 
автентичні предмети, світли-
ни, картини, що відображали 
епоху й події. 

Організатори сподівають-
ся, що миколаївці й гості міс-
та знайдуть відповіді на бага-
то запитань, адже донедавна 
цей період історії міста замов-
чували, а документальні свід-
чення були невідомими. 

Мрії здійснює «Ялинка бажань»
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