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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 15 грудня 2021 року
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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Міністр закордонних справ Польщі про симетричні 
заходи задля безпеки східного флангу Євросоюзу й НАТО

 

Медики отримають 
платню вчасно

ГРОШІ. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою передбачено 
перерозподіл коштів для забезпечення своєчасної виплати заро-
бітної плати працівникам закладів охорони здоров’я. 312,25 міль-
йона гривень спрямовано на підтримку окремих закладів охоро-
ни здоров’я, які надають первинну, вторинну, третинну та екстре-
ну медичну допомогу за програмою державних гарантій медич-
ного обслуговування населення, і комунальних закладів охорони 
здоров’я, які утримують із місцевих бюджетів. Ці кошти допомо-
жуть уникнути заборгованості з виплати заробітної плати праців-
никам і нарахувань на неї у зв’язку з підвищенням мінімальної за-
робітної плати, повідомляє пресслужба відомства.

«Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством фінан-
сів опрацювали проблеми, які виникли в органів місцевого само-
врядування. За допомогою перерозподілу ми реагуємо на виклик 
і не допустимо виникнення заборгованості із заробітної плати ме-
дичним працівникам, — коментує міністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко. — Так ми виконуємо указ Президента й доручення, яке 
отримали на Конгресі місцевих та регіональних рад».

ЗБІГНЄВ РАУ:

ЦИФРА ДНЯ

3980 грн
становила на 1 грудня середня пенсія, 

вперше з 2014 року перевищивши 
фактичний прожитковий мінімум  

для непрацездатних осіб (3723 грн)

«Мета ЄС і всього 
трансатлантичного 

співтовариства — 
деескалація напруги навколо 

України. І її потрібно 
досягати за допомогою 

відлякування».

Економіка країни 
гідна інвестицій
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Жителів окупованих 
територій Донбасу вже 
тривалий час свідомо 
і цинічно ізолюють від 
України

РЕЗЕРВАЦІЯ?

Як розвиток культурних 
і туристських об’єктів 
робить закарпатський 
Перечин привабливим для 
мандрівників

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи»

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

Триває передплата на 2022 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави держави, 
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів відповідають 
авторитетні спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
На рік          480 грн    840 грн  

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 

У ДІАЛОЗІ. Важливо комунікувати з міжнародними  
бізнес-колами про можливості нашої держави та 
інформувати про вдосконалення умов для підприємництва 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: другий щорічний форум UkraineInvest «MAKE in UA» покликаний ознайомити іноземців 
із системою державних стимулів для великих інвестпроєктів



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ОГОЛОШЕННЯ

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. № 85 764

Загальний тираж за грудень 175 350

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
«Реконструкція зв’язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ 330, 750 кВ і в землі  

та установкою станційного обладнання на ділянках Хмельницька АЕС — ПС  
330 кВ Шепетівка – ПС 330 кВ Житомирська – ПС 330 кВ Лісова – ПС 750 кВ  

Київська. Хмельницька та Житомирська області. Інв. № новий».
1. Інвестор (замовник) — НЕК «УКРЕНЕРГО».
Поштова адреса — 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25.
2. Місце розташування майданчиків будівництва — ПЛ 330 кВ Хмельницька АЕС 

— Шепетівка у Хмельницькій області; ПЛ 330 кВ Житомирська — Шепетівка у Хмель-
ницькій та Житомирській областях; ПЛ 330 кВ Житомирська — Лісова у Житомирській 
області; ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська від перетину з ПЛ 330 кВ Житомирська 
— Лісова до ПС 750 кВ «Київська» у Житомирській області.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) — Забезпечення електроенергією нових та 
існуючих споживачів.

Технічні і технологічні дані — продукція не виробляється.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності — покращення надій-

ності електропостачання споживачів.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земляних — роботи виконуватимуться на відведеній території під ПЛ 330 кВ;
сировинних — розробка кар’єрів поблизу об’єкта не передбачається, будівництво 

ведеться на завезених матеріалах;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) — від існуючої електромережі ;
водних — забезпечує Генпідрядник;
трудових — забезпечує Генпідрядник.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — Генпідрядник та За-

мовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — немає.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами — не 

потрібна.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навко-

лишнє середовище:
клімат і мікроклімат — немає;
повітряне — під час будівництва забруднення атмосферного повітря буде незначне, 

пов’язане із роботою будівельної техніки. Під час експлуатації — забруднення атмос-
ферного повітря відсутнє;

водне — немає;
ґрунт — немає;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — немає;
навколишнє соціальне середовище (населення) — відсутність шкідливих викидів в 

атмосферне повітря; забезпечення електроенергією; функціонування об’єкта не мати-
ме негативного впливу на здоров’я населення; будівництво здійснюватиметься з до-
триманням вимог ПУЕ та ден 239-96;

навколишнє техногенне середовище — негативного впливу немає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне-

шкодження або безпечного захоронення — при нормальній роботі підстанції — немає.
11. Обсяги виконання ОВНС — відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості — відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
Замовник — НЕК «УКРЕНЕРГО», 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25, тел. +38 (044) 

238-30-15.
Проектувальник — ТОВ «ПДІ «Енергоінжпроект», 01033, м. Київ, вул. Жилян-

ська, 30а, офіс 3, тел.: +38(044) 228-14-08, тел./факс +38(044) 300-12-41; e-mail:  
pdieip@ukr.net.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового  

розслідування
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя 

Донецької області від 13.12.2021 надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваного Бойко Олега Валентиновича, 21.09.1983 
року народження, зареєстрованого за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, смт Софіївка, вул. Коцю-
бинського, буд. 94, який підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 
КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного

Бойко Олег Валентинович, 21.09.1983 року народжен-
ня, громадянин України, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, смт Софіїв-
ка,  вул. Коцюбинського, буд. 94, у відповідності до 
ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися в період часу з 09 год.00 хв. до 17 год. 00 
хв. 20.12.2021, 21.12.2021 до кабінету № 6 слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
до слідчого слідчого відділу Бутенка Тараса Андрійовича 
(номер телефону +380665183212), за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 
20, для  повідомлення Вам про завершення досудового 
розслідування, відкриття та ознайомлення із матеріалами 
досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, 
вручення Вам обвинувального акту та реєстру матеріалів 
досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК Украї-
ни, у кримінальному провадженні №22021020000000001, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
05.01.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім 
обставин, передбачених ст. 138 КПК України настає від-
повідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНОСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Паровозна, 
121, відповідно до абз. 5 ч.3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 
20.11.2018 року Херсонським міським судом Херсонської області по кри-
мінальному провадженню № 22015230000000058 за обвинуваченням Яро-
шевського Володимира Івановича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановле-
на ухвала про здійснення розгляду справи за відсутності обвинуваченого 
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Ярошевському В.І. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 20.01.2022 року о 09:00 год. у каб. 703 до Херсонського міського 
суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
для участі у розгляді кримінального провадження № 766/3519/18 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України у якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського 
міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) розглядає обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021020000000007 від 19.01.2021 
року, складеного відносно Колмикової Світлани Вікторівни, обвинуваченої у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-
3, ч.2 ст.332-1, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Обвинувачена Колмикова Світлана Вікторівна, 19.01.1962 року народження, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Куйбишева, буд. 21,  
кв. 4, викликається на 28 грудня 2021 року на 12.00 годину до суду, кабінет № 306, 
для участі у розгляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття обвинуваченої, вона повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя: О.М. Лапченко

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 24.05.1980 р.н., уроджен-

ка м. Лисичанськ Луганської області, яка зареєстрована за адресою: вул. 
Пушкіна, буд. 17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 18.02.2022 на 10 год. 30 хв. до Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального 
провадження про обвинувачення Алдохіної Марини Миколаївни у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Н.І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Вишновецький Сергій Володимирович, 27.05.1962 р.н., уро-

дженець с. Лози, Антрацитівського району Луганської області, житель с. Коша-
ри, вул. Першотравнева, 20, Антрацитівського району Луганської області, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 02 люто-
го 2022 року о 15:00 год. та 16 лютого 2022 року об 11:00 год. до Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. 11, 2 поверх, зал 19, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Вишновецького Сергія Володимировича, якому пові-
домлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Олег Лазарів

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 20.12.1971 р.н., уродженць  

м. Ровеньки Луганської обл., останнє відоме місце проживання: Луганська обл.,  
м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд. 17, кв. 111, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-
5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 18.02.2022 на 11 год. 00 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримі-
нального провадження про обвинувачення Журби Олександра Васильовича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч.1 КК України.

Суддя Н.І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Мірошниченко Дмитро В’ячеславович, 22.05.1971 р.н., 

останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, 1-й Мікрорайон, 3/247, на 
підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
26 січня 2022 року на 14 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. 11, поверх 2, зал 18, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Мірошниченко Дмитра В’ячеславовича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч.1 КК України.

Суддя Роман Хоростіль

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Ніколаєнко Ганна Степанівна, 03.06.1976 р.н., уродженка Луган-

ської області, зареєстрована за адресою Луганська область, м. Луганськ, квартал 
Гагаріна, 15/49, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 03 лютого 2022 року о 10:00 год., 09 лютого 2022 року о 16:00 год. та 17 
лютого 2022 року о 16:00 год. до Івано-Франківського міського суду Івано-Фран-
ківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 11, 2 
поверх, зал 19, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Ні-
колаєнко Ганни Степанівни, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаче-
ного ст. 258-3 ч.1 КК України. 

Суддя Олег Лазарів

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв.13, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
21.12.2021 на 13 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальд-
ська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального проваджен-
ня про обвинувачення Сидоренка Ігора Володимировича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч.1 КК України.

Суддя Н.І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., уродженець смт 

Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., громадянин України, 
останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт 
Трьохізбенка, вул. Булавіна, 58, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 18.02.2022 на 10 год. 00 хв. до Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. 11, 2 поверх, зал 21 для розгляду кримінального проваджен-
ня про обвинувачення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н.І. Деркач

Черкаський апеляційний суд повідомляє, що ухвалою від 03.12.2021 
закінчено підготовку та призначено апеляційний розгляд апеляційної 
скарги захисника Короля О.А. в інтересах обвинуваченого Конєва В.О. 
на вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.11.2021 що-
до Конєва Володимира Олександровича, 10.09.1958 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, на 14 годину 00 хвилин 12.01.2022 в приміщенні 
Черкаського апеляційного суду (м. Черкаси, вул. Гоголя, 316).

Суддя Юрій Биба

Офіційне повідомлення ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
Повідомляємо, що з 01.01.2022 ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» впроваджує 

нові тарифи (тарифні плани)  на послуги доступу до пакетів телепро-
грам, до Інтернету, послуги «ТБ+Інтернет», послуги доступу до Інтер-
нету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та послуги досту-
пу до Інтернету,  рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування 
розміщено на сайті www.volia.com.

Отримати додаткову інформацію можна також і за номером телефо-
ну Контакт-центру (050) 502-22-50, (093) 502-22-50, (068) 502-22-50.

 Південним міжобласним територіальним відділенням  

Антимонопольного комітету України, 

у зв’язку із неможливістю вручення рішення від 07.10.2021 № 65/52-р/к  

ТОВ «СІТІПАРКІНГ» (вул. Пушкіна генерала, буд. 1, (Шевченківський, 

Соборний р-ни.), м. Дніпро, 49107, код ЄДРПОУ — 37607238) за міс-

цезнаходженням, вказане рішення розміщено на офіційному веб-

сайті АМКУ (http://www.amcu.gov.ua).

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого 
Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 
338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 
5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України у судові засідання, які призначено на 11:00 
год. 27.01.2022, на 11:30 год. 01.03.2022 (в приміщенні Стрийського міськрайонного 
суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12). •

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове провадження.
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайови-

чу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідо-

мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження. 

Головуючий суддя В.М.Бораковський

Розшукуються спадкоємці 
ПАВЛЮК ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА, 

який помер 03 червня 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня 
публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобу-
дівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.
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