АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

3

ПОСТАНОВА КМУ

ЛЮДИНА І ЧАС

Як українцям працювати
з непростими сторінками
минулого, Центру стратегічних
комунікацій розповів історик
Володимир В’ятрович

5

У Конотопі на Сумщині місцевий
краєзнавець Іван Рябенко розшукав
відомості про те, як майбутній
генеральний конструктор Сергій Корольов
у місті проходив студентську практику
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«Деякі питання реалізації пілотного
проекту щодо внесення до Державного
земельного кадастру відомостей про
земельні ділянки сертифікованими
інженерами-землевпорядниками»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 11 СІЧНЯ 2022 РОКУ		

№3 (7124)

ЦІНА ДОГОВІРНА

МАРІЯ КАРЧЕВИЧ:

«Ми готуємо
аналогічне рішення
на рівні українського
законодавства. Його буде
ухвалено орієнтовно
цього тижня. Термін
чинності ковідсертифікатів
буде скорочено до
дев’яти місяців».

Розвиток визначає
рівень поступу
Фото з сайту boom.ms

ЦИТАТА ДНЯ

Заступниця міністра охорони здоров’я з питань
цифрового розвитку про застосування норм ЄС
(набувають чинності з 1 лютого)

Власний газ має
зупинити ціни
ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ. Перелік суб’єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість, і зможуть отримувати для своєї роботи природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%, затвердило Міністерство аграрної політики та продовольства. Відповідним наказом від
05.01.2022 року №3 затверджено перелік підприємств, основний вид
діяльності яких — виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість: борошна пшеничного, молока пастеризованого, хліба житньо-пшеничного, яєць курячих, птиці (тушка куряча)
та олії соняшникової. Перелік містить 6803 суб’єкти господарювання.
Цей наказ дасть змогу виробникам не зупиняти виробництво й не
підвищувати ціни на соціально важливі продукти, повідомляє прес
служба відомства. Документ реалізує Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку для
задоволення потреб згаданих суб’єктів господарювання, укладений
торік 31 грудня керівниками відповідних асоціацій та спілок виробників із профільним міністром Романом Лещенком.

ЦИФРА ДНЯ

13,18 млрд м

2

3

становлять запаси газу в підземних
сховищах. За тиждень вони
скоротилися на 2,6%. Газові сховища
заповнено на 42,5%

Авіаційний безвіз із Євросоюзом — це те, чим можна пишатися

УРЯД ЗВІТУЄ. Кабінет Міністрів презентує основні досягнення

міністерств і відомств за підсумками 2021 року

Український експорт істотно зріс
РЕЗУЛЬТАТ. 2021 року лідерами
експорту стали метало- та рослинна продукція. Більшість галузей віт
чизняного виробництва засвідчили
істотний приріст продажу за кордон
порівняно з показниками 2020-го.
За інформацією Міністерства економіки, торік обсяг експорту недорогоцінних металів і виробів з них становив 15,98 мільярда доларів США,
що на 77% більше, ніж 2020-го, а
продуктів рослинного походження

— 15,55 мільярда доларів, або на
30,9% більше, ніж позаторік.
До першої п’ятірки за обсягами
експорту входять мінеральні продукти (8,42 мільярда доларів, зростання на 58%), жири та олії тваринного або рослинного походження (7,05 мільярда, зростання на
22,6%), а також механічне, електрообладнання, машини та механізми
(4,82 мільярда, на 7,4% перевищує
підсумки попереднього періоду).

Хороші результати у вітчизняних
експортерів готових харчових продуктів (3,8 мільярда доларів, зростання на 13,1%), продукції хімічної
та пов’язаної з нею галузей промисловості (2,76 мільярда, збільшення
на 36,7%), деревини і виробів з деревини (2,01 мільярда, приріст —
42,6%).
«Наше основне завдання — відкрити якомога більше іноземних
ринків для українських виробників.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

USD за27.4998
1 долар США

EUR за31.116
1 євро

Плани на 2022 рік — не менш як
40. Важливо скасувати обмеження й поглибити присутність там, де
вітчизняний виробник уже є, щоб
стимулювати зростання торгівлі у двозначних відсотках», — цитує пресслужба Мінекономіки слова першого віцепрем’єр-міністра
— міністра економіки Юлії Свириденко.
Загалом обсяг експорту товарів з
України за 2021 рік становить 68,24

мільярда доларів. Такий показник
найбільший з 2012-го. Попередні
показники такого рівня наша держава мала у 2011-му (68,39 мільярда доларів) та у 2012-му (68,81 мільярда доларів).
Юлія Свириденко наголошує, що
додаткові експортні надходження
збільшують доходи бюджету, тобто й можливості для фінансування
соціальних видатків і програм розвитку.

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6633
/ AU 49302.19
за 10 рублів

11 січня 2022 року

AG 613.34за 1 тройську
PTунцію
26218.58

PD 53181.31
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 грудня 2021 р. № 1781-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 грудня 2021 р. № 1783-р
Київ

Про затвердження фінансового плану
акціонерного товариства «Одеський
припортовий завод» на 2021 рік

Про затвердження фінансового плану
приватного акціонерного товариства
«Укргідроенерго» на 2022 рік

Затвердити фінансовий план акціонерного товариства «Одеський припортовий
завод» на 2021 рік, що додається до оригіналу.

Затвердити фінансовий план приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» на 2022 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ЗАХІД

сонячно

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає
кримінальне провадження № 233/5747/21 за обвинуваченням Буквича
Олексія Віталійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений: Буквич Олексій Віталійович, 13.05.1982 р.н., який зареєстрований за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Заклимок, вул. Молодіжна, 32, останнє відоме місце мешкання: м. Макіївка Донецької області, викликається до суду на 09.00 год. 17 січня 2022 року (корп. № 2, каб. №18), для участі у судовому засіданні.
Суддя А. І. Міросєді

Повідомлення щодо відомостей про підозрюваного, стосовно
якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального
досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора повідомляє, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2021 (провадження № 1-кс/761/22045/2021, справа №761/39850/21) постановлено ухвалу
про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42016000000002293 від 09.09.2016 за підозрою Носатова
Олександра Михайловича, 27.03.1963 р.н., громадянина Російської Федерації, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,
ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК
України.
Відділ 18/1/1
Офісу Генерального прокурора

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ
Товариства з обмеженою відповідальністю «Західтеплоенергоінвест»
м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, буд. 8А
ЄДРПОУ 38555813
Повідомлення про скликання загальних зборів учасників Товариства
Повідомляємо учасників Товариства, що проведення загальних зборів
учасників відбудеться 14 лютого 2022 року, початок зборів о 15.00 год. за
місцезнаходженням: м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, буд. 8А, з наступним порядком денним:
1. Про звільнення Якубовського Андрія Петровича з посади директора
Товариства з обмеженою відповідальністю «Західтеплоенергоінвест»;
2. Про обрання нового директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Західтеплоенергоінвест»;
3. Про прийняття рішення про передачу документів Товариства.

Обвинувачена Тараканкова Ірина Михайлівна, 11 жовтня 1971 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України
викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для участі
в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження № 22017050000000323 від 07 грудня 2017 року за обвинуваченням
Тараканкової Ірини Михайлівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312
14 січня 2022 року о 09-30 годині. Поважні причини неприбуття особи на виклик
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Н. М. Погрібна

Президія Національної академії педагогічних наук України

Повідомляємо заінтересованих осіб, в тому числі: Ільченка Олександра Валерійовича, Ланецького
Богдана Євгенійовича, Ланецького Ігоря Євгенійовича, Скрипника Сергія Васильовича, Молявчик Олену Олександрівну, що 12 січня 2022 року о 10:40 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, в Офісі протидії рейдерству відбудеться засідання центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду Скарги Присяжнюка Олега Вікторовича, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.03.2020 за
№ П-9259, щодо Фермерського господарства «Ланецького» (ідентифікаційний код юридичної особи
36244177) (розгляд відповідно до пункту 17 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність
державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами) у зв’язку з
рішенням Вінницького окружного адміністративного суду від 24.06.2021 у справі № 120/3076/21-а, залишеного без змін постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 03.12.2021). Суб’єкт
оскарження: Державний реєстратор Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області Молявчик Олена Олександрівна.

Спадкоємців Капінуса Миколи Григоровича,
який помер 02 червня 2021 року,
протягом місяця запрошуємо до Третьої
дніпровської державної нотаріальної
контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а)
щодо спадщини останнього.

Відповідно до наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄС-ЦЕНТР», код ЄДРПОУ
41729631 (далі — Товариство) №19 від 29 грудня
2021 року, Товариство повідомляє про скасування всіх довіреностей, виданих Товариством з 10
листопада 2017 року (дата проведення державної
ФГ «ЛАНЕЦЬКОГО» реєстрації) до 29 грудня 2021 року включно.

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

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ЦЕНТР

СХІД

-8..-13
-8..-13

-4..-9
-6..-11

ПІВДЕНЬ

-2..-7
-5..-10

мінлива
хмарність

ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної
сили.
Висунуті в установленому порядку кандидати на посаду президента
НАПН України та академіка-секретаря відділення НАПН України протягом
одного місяця від дня оприлюднення цього оголошення подають такі документи:
подання про висунення у формі рішення Президії НАПН України (для
кандидатів на посаду президента), рішення вченої ради або загальних зборів трудового колективу, або зборів колективу наукових працівників наукової установи НАПН України, особистого листа дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАПН України з відповідним мотивуванням;
заяву на участь у виборах; виборчу програму; анкету наукового працівника
(особовий листок з обліку кадрів) з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; список наукових праць; довідку про відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.
№ 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); інформацію (у
довільній формі) про подання електронної декларації кандидата на посаду
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік або 2021 рік; копію трудової книжки; письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидатові може бути відмовлено в разі:
виявлення його невідповідності хоча б одній з встановлених вимог; неподання хоча б одного з визначених документів; подання неправдивих відомостей; висунення не в установленому порядку.
Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної академії педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, кімната 214, Київ, 04053. У разі відправлення документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, подані кандидатами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
Довідки за телефонами:
481-37-21, 481-37-27, 097-211-79-44.

-11..-16
-11..-16

-8..-13
-10..-15
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Національна академія педагогічних наук України відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статуту НАПН України повідомляє про проведення виборів президента НАПН України та членів
Президії НАПН України (першого віце-президента НАПН України, віце-президентів НАПН України, головного ученого секретаря НАПН України, академіка-секретаря Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України, академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України, академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академіка-секретаря Відділення вищої освіти НАПН України, інших членів Президії).
Право висунення кандидата на посаду президента НАПН України належить Президії НАПН України, науковим установам НАПН України, дійсним
членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України. Кандидатом на посаду президента НАПН України може бути особа, яка є дійсним
членом (академіком) НАПН України.
Право висунення кандидатур академіків-секретарів відділень належить
науковим установам НАПН України, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України, які належать до відповідного відділення. Академіком-секретарем відділення НАПН України може бути обрана особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом
НАПН України.
Кандидати на посаду президента НАПН України мають:
вільно володіти державною мовою;
мати стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років.
Кандидати на посаду академіків-секретарів відділень НАПН України мають вільно володіти державною мовою.
Не може бути висунута і зареєстрована кандидатом на посаду президента НАПН України та академіка-секретаря відділення НАПН України особа,
яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена
або не знята в установленому законом порядку;
за рішенням суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду
законної сили;
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Національна академія педагогічних наук України
оголошує конкурс на посаду директора Інституту психології
імені Г. С. Костюка НАПН України.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора психологічних наук або доктора філософії зі спеціальності «психологія» (кандидата психологічних наук), стаж роботи на посадах наукових та (або)
науково-педагогічних працівників не менше як 10 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.
Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення.
Вибори директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України відбудуться 28 березня 2022 року.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій
зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповідно до Порядку проведення
обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня
2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- список наукових праць;
- характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта),
повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, 52-А, Президія НАПН України, кімн. 214 з 10:00 до 17:00.
Телефони для довідок: 481-37-27; 481-37-21; 097-211-79-44.
Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу
Сегенюк Світлана Борисівна повідомляє про відкриття спадщини
до майна померлої 16 серпня 2021 року Яковлевої Людмили
Іванівни, 16 жовтня 1936 року народження. Спадкоємцям
та кредиторам померлої по усіх питаннях звертатися до нотаріуса
за адресою: місто Одеса, проспект Адміральський, будинок 1-а
та по телефону: 048-706-05-08 з понеділка по п’ятницю
з 10 до 17 години.
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