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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 12 січня 2022 року
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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІГОР КУЗІН:
«На 2022 рік плануємо 
велику комунікаційну 

кампанію, щоб 
пояснити: неінфекційні 

соматичні 
захворювання часто 
є прямими показами 

до проведення 
вакцинації, а не 

навпаки».

Державної мови 
стане більше

ПРЕСА. Із 16 січня друковані ЗМІ загальнодержавного й регіональ-
ного розповсюдження видаватимуть лише державною мовою — на-
буває чинності 25 стаття Закону «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», яка регламентує використання дер-
жавної мови у сфері друкованих ЗМІ.

Вони можуть виходити іншими мовами, але водночас має бути на-
клад державною. Усі мовні версії видаватимуть з однаковою назвою, 
вони мають відповідати одна одній за змістом, обсягом і способом 
друку. А випуски — мати однакову нумерацію порядкових номерів і 
виходити в один день.

«Ще торік звернулися з відповідними листами до засновників усіх 
медіа, що, за даними Книжкової палати, виходили лише російською 
мовою, та окремо до керівників найбільших видань, суб’єктів, що здій-
снюють розповсюдження друкованих ЗМІ, зокрема до керівництва 
Укр пошти. Сподіваюся, жодних сюрпризів не буде і всі неухильно до-
тримуватимуться закону і, найголовніше, забезпечуватимуть право 
громадян на отримання інформації та послуг українською мовою», —  
наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

110,0%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції)  

за 2021 рік загалом 
ЦІКАВИТЬ УСІХ. Енергетичну систему абсолютно 
збалансовано й забезпечено необхідним ресурсом

Країна стабільно 
проходить 
опалювальний сезон

Головний санітарний лікар про залежність тривалості й 
розмаху нової хвилі від кількості щеплених проти COVID-19
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Уряд рятує харчову промисловість від банкрутства
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. Заходи допоможуть не зупиняти виробництво та не підвищувати 
ціни на соціально важливі продукти

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Як ми вже повідомляли, Мі-
ністерство аграрної полі-

тики та продовольства України 
оприлюднило список суб’єктів 

господарювання, які виробля-
ють товари, що мають істотну 
соціальну значущість та змо-
жуть отримувати для своєї ро-
боти природний газ внутріш-
нього видобутку з обмеженою 
націнкою 25 відсотків. Цьому  

рішенню передували тривож-
ні сигнали, які надходили від 
виробників. Безперервне зрос-
тання цін на енергоносії по-
ставило їх перед дилемою: або 
відповідно підвищувати вар-
тість своєї продукції, або зу-

пиняти виробництво, бо за та-
кими цінами все одно ніхто не 
купить.

Напередодні нового року пре-
зидент Всеукраїнської асоці-
ації пекарів Юрій Дученко по-
відомив, що виробники хлібо-

булочних виробів найближчим 
часом будуть змушені підня-
ти ціни на свою продукцію май-
же на третину через різке зрос-
тання собівартості, спри-
чинене вибухоподібним 
зростанням ціни газу. 
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2021 рік Рівненщина завершила  
з прибутком і втрималася в 
ТОП-5 областей України. Як 
це вдалося, розповідає голова 
Рівненської ОДА Віталій Коваль

МІСЦЕВА ВЛАДА

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення 
функціонування Єдиного державного 
реєстру ветеранів війни та запровадження 
електронного посвідчення ветерана» 5 

СУСПІЛЬСТВО

Харківська обласна 
бібліотека для дітей 
стала переможцем 2021 
року у Всеукраїнському 
огляді-конкурсі 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ
Стоматологічного факультету 1 ст.
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Дитячої хірургії 1 ст.
Ендокринології 1 ст.
Фармакології 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 0,5 ст.
Аналітичної, фізичної та колоїдної хімії 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних 
захворювань

1 ст.

Дитячої хірургії 1 ст.
Загальної і медичної психології 0,5 ст.
Медичної біохімії та молекулярної біології 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 1 ст.
Педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Стоматології Інституту післядипломної освіти 0,5 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної 
освіти Інституту післядипломної освіти

1 ст.

Філософії, біоетики та історії медицини 0,75 ст.
Хімії ліків та лікарської токсикології 1 ст.
Хірургії №1 1 ст.
Хірургії №2 1 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДР
Аналітичної, фізичної та колоїдної хімії 1 ст.
Медичної біохімії та молекулярної біології 6 ст.
Мовної підготовки 1 ст.
Фармакології 1 ст.
Філософії, біоетики та історії медицини 0,75 ст.
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  КАФЕДР
Загальної і медичної психології 1,5 ст.

Медичної і біологічної фізики та інформатики 2 ст.
Мовної підготовки 2 ст.
ДОЦЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 1,75 ст.
Акушерства і гінекології №2 2 ст.
Аналітичної, фізичної та колоїдної хімії 8 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 2 ст.
Біології 1 ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Внутрішньої медицини №1 1,5 ст.
Гігієни та екології №1 2 ст.
Гігієни та екології №4 2 ст
Гістології та ембріології 1 ст.
Дитячих інфекційних хвороб 2 ст.
Дитячої хірургії 1 ст.
Ендокринології 1ст.
Загальної і медичної психології 3 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст.
Інфекційних хвороб 2 ст.
Клінічної фармакології та клінічної фармації 2 ст.
Мовної підготовки 3 ст.
Медичної біохімії та молекулярної біології 8 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 3 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 3 ст.
Неврології 1 ст.
Нейрохірургії 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 5 ст.
Ортопедичної стоматології 2 ст.
Патофізіології 1 ст.
Педіатрії №2 1,5 ст.
Педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Терапевтичної стоматології 2 ст.
Травматології та ортопедії 1 ст.
Урології 1 ст.
Фармакогнозії та ботаніки 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 1 ст.
Хімії ліків та лікарської токсикології 6 ст.
Хірургії №2 1,5 ст.
Хірургії №3 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.

Хірургії стоматологічного факультету 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №3 1 ст.
Біології 1 ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Внутрішньої медицини №1 1 ст.
Внутрішньої медицини №3 2 ст.
Внутрішньої медицини №4 4,5 ст.
Гігієни та екології №3 1 ст.
Гістології та ембріології 1 ст.
Дерматології з курсом косметології 0,25 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних 
захворювань

1 ст.

Дитячої хірургії 1 ст.
Епідеміології 2 ст.
Медичної біохімії та молекулярної біології 4,75 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 1,5 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 1 ст.
Навчально-науковий центр — Український тренінговий центр сімей-
ної медицини

1 ст.

Неврології 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 4 ст.
Патологічної анатомії 1 ст.
Педіатрії №1 1 ст.
Педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Соціальної медицини та громадського здоров’я 5,5 ст.
Стоматології Інституту післядипломної освіти 2 ст.
Терапевтичної стоматології 2 ст.
Фармакології 1ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 0,5 ст.
Хімії ліків та лікарської токсикології 4,5
Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Ін-
ституту післядипломної освіти

1 ст.

Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 2 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфікацій-
ними вимогами можна ознайомитись у відділі управління персоналом за телефо-
ном (044)234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі  до 12 лютого 2022 ро-
ку включно.

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 01601  м. Київ-1, бульвар  
Т. Шевченка, 13, відділ управління персоналом.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвину-
ваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здій-
снювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька 
Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Веду-
ти Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: 
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 18 січня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (міс-
то Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин 
України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрова-
ний та останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води Дніпропетровська 
обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51),  
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

До уваги
товариство з обмеженою відповідальністю  

«Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40227482)

За результатами розгляду справи № 145-26.13/64-
21/14-21 про вчинення товариством з обмеженою від-
повідальністю «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (бульв. 
Приймаченко Марії, буд. 1/27, офіс 304/3, м. Ки-
їв, 01042, ідентифікаційний код юридичної особи 
41324662) та товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» (вул. 
Жилянська, буд. 126, офіс 7, м. Київ, 01032, ідентифі-
каційний код юридичної особи 40227482) порушень, 
передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунк-
том 1 статті 50 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгодже-
них дій, які стосуються спотворення результатів торгів, 
Антимонопольним комітетом України прийнято рішен-
ня від 16 вересня 2021 року № 520-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на 
офіційному вебсайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.аmcu.gov.uа) в розділі «Законо-
давство» — «Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції».

Повістка про виклик підозрюваного  
Федорова В. І.

На підставі ст. 133, 135 КПК України виклика-
ється підозрюваний Федоров В’ячеслав Іванович, 
20.05.1989 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька обл., м. Новоазовськ, вул. Рози Люксембург, 
буд. 35, на 15.01.2022 на 11:00 до слідчого Третього 
слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Тери-
торіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Краматорську, Фесенко 
Олени Вікторівни, за адресою: Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, буд. 193, каб. 507, для учас-
ті у допиті у якості підозрюваного, проведенні інших 
слідчих (процесуальних) дій у кримінальному прова-
дженні №42015051100000248 від 26.03.2015 за ч. 1 
ст. 408 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання 
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження № 52015000000000016 стосовно обвинувачення Ко-

рітка В’ячеслава Васильовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК, та Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК (судова справа № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильовича здійснюється спеціальне судове провадження.
З урахуванням зазначеного Вищий антикорупційний суд викликає Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 вересня 1968 року народження, уродженця м. Торез Доне-

цької області, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинуваченого для участі у судових засіданнях в кримінально-
му провадженні № 52015000000000016, що відбудуться 17 січня 2022 року о 12 годині 00 хвилин, 21 січня 2022 року о 13 годині 00 хвилин, 03 лютого 2022 року о  
12 годині 00 хвилин та 16 лютого 2022 року о 12 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійсню-
ватиметься за його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 КПК.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чи-

ном ознайомленим з її змістом.
Суддя В. В. Маслов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК СВІДКА
Абрамов Сергій Вікторович, 04.12.1970 року народження, зареє-

стрований за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 
55, кв. 58, фактично проживаючий за адресою: м. Дніпро, вул. Патор-
жинського, буд. 11, кв. 7, на підставі ст.ст. 133 та 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 17.01.2022 о 14 год. 00 хв. та 18.01.2022 о 15 год. 
00 хв. до Управління СБ України у Дніпропетровській області (м. Дні-
про, вул. Святослава Хороброго, 23, до слідчого Соломійчука Ю. Ю. 
(контактний телефон (056) 791-99-34), для допиту Вас у якості свідка 
у кримінальному провадженні № 22021040000000079 від 19.08.2021.

Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначе-
ні ст.ст. 138-139 КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1776-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Адміністрація 

морських портів України» на 2022 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України» на 2022 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1782-р 
Київ

Деякі питання діяльності державного 
підприємства «Енергоринок»

Призначити товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» 
(код згідно з ЄДРПОУ 30373906) суб’єктом аудиторської діяльності для надання по-
слуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності державного підприємства «Енерго-
ринок» за 2021 рік.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1789-р 
Київ

Питання наглядової ради акціонерного 
товариства «Магістральні газопроводи 

України»
Погодити кандидатуру Пинзеника Віктора Михайловича на посаду члена нагля-

дової ради акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» як пред-
ставника держави.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головуючого судді Фролової Л. Д. знаходить-
ся кримінальне провадження за обвинуваченням Світлик Галини Володимирівни, 25 липня 1969 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 Кримінально-
го кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 17 січня 2022 року о 16 годині 00 хвилин у 
приміщенні Галицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 12 ка-
бінет).

Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25 липня 1969 року народження, зареєстровану за адре-
сою: м. Львів-Рудне, вул. Л. Українки, 21, проживаючу за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Мша-
на, вул. Довбуша, 7, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказану дату та час справу буде 
розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли-
кає Чудопала Віталія Вікторовича, 14.02.1990 року 
народження, зареєстрованого за адресою: м. Запо-
ріжжя, Станіславського, б. 2, для проведення слідчих 
дій за участю підозрюваного у кримінальному про-
вадженні №22021080000000024, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021, за 
ч.1 ст.258-3 КК України, на 10 год. 00 хв. 16.01.2022 
у кабінет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій 
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли-
кає Чудопала Віталія Вікторовича, 14.02.1990 року 
народження, зареєстрованого за адресою: м. Запо-
ріжжя, Станіславського, б. 2, для проведення слідчих 
дій за участю підозрюваного у кримінальному про-
вадженні №22021080000000024, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021, за 
ч.1 ст.258-3 КК України, на 10 год. 00 хв. 17.01.2022 
у кабінет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій 
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62.
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ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська -16 -21 -3 -8 Черкаська -14 -19 -3 -8
Житомирська -14 -19 -1 -6 Кіровоградська -12 -17 -4 -9
Чернігівська -16 -21 -5 -10 Полтавська -13 -18 -4 -9
Сумська -17 -22 -6 -11 Дніпропетровська -12 -17 -5 -10
Закарпатська -12 -17 -3 -8 Одеська -10 -15 -1 -6
Рівненська -11 -16 +2 -3 Миколаївська -11 -16 -2 -7
Львівська -9 -14 -2 +3 Херсонська -11 -16 -3 -8
Івано-Франківська -12 -17 +1 -4 Запорізька -10 -15 -4 -9
Волинська -9 -14 -2 +3 Харківська -14 -19 -6 -11
Хмельницька -11 -16 0 -5 Донецька -11 -16 -5 -10
Чернівецька -12 -17 +1 -4 Луганська -12 -17 -6 -11
Тернопільська -10 -15 +1 -4 Крим -8 -13 -2 -7
Вінницька -12 -17 -1 -6 Київ -17 -19 -4 -6
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Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Позаторік восени ігуменя 
Свято-Троїцького Мо-

тронинського жіночого мо-
настиря Іларія, проїжджа-
ючи територією села Мель-
ники поблизу Чигирина, 
стала свідком пожежі й ак-
тивним учасником її гасін-
ня. Поле палало. Вогненна 
стіна з чорним димом швид-
ко з’їдала пожнивні решт-
ки. За напрямком вітру во-
гонь міг поширитися в бік 
лісу. Побачивши це, Іла-
рія терміново звернулася 
до місцевої влади, але та не 
мала ресурсів для гасіння.

Повідомивши всіх, хто міг 
прийти на допомогу, ігуме-
ня з найманим працівником 
монастиря самотужки про-
тистояла пожежі. Невдовзі 
до них долучилися праців-
ники місцевого лісництва. 
Вогонь швидко ліквідува-
ли. Представники ДСНС, 
які, склавши акт, відзначи-
ли успішні дії небайдужих 
громадян, повідомили про 
це в інформаційний відділ 
Черкаської єпархії. А піз-
ніше місцеве керівництво 
ДСНС звернулося до на-
стоятельки Мотронинсько-
го жіночого монастиря в се-
лі Мельники Медведівської 
сільської територіальної 
громади із пропозицією ор-
ганізувати на його базі спе-
ціальний добровільний по-
жежний підрозділ. Узго-
дивши це питання з керую-
чим єпархії, представники 

ДСНС розпочали підготов-
чі та навчальні роботи. Бо-
ротися з пожежами вияви-
ли бажання п’ять осіб, ке-
рівником підрозділу стала 
ігуменя Іларія.

Незабаром, згідно з Ко-
дексом цивільного захис-
ту України та Статутом дій 
органів управління підроз-
ділами оперативно-ряту-
вальних служб, створений 
підрозділ внесли до держ-
реєстру, а особовому скла-
ду видали посвідчення. До-
бровольці пройшли дво-
тижневі навчання, під час 
яких тренувалися, опра-
цьовуючи вправи з бойового 
розгортання, подачі води та 
надання першої домедичної 
допомоги постраждалим.

Рятувальниць у рясах за-
безпечили автомобілем, об-
ладнанням для гасіння вог-
ню й навіть вогнетривкою 
формою. Щоправда, від 
штанів черниці відмовили-
ся. Пошили спеціальні вог-
нетривкі підрясники. Від-
булося освячення пожеж-
ного автомобіля та презен-
тація сестринської пожеж-
ної групи.

Презентували нову по-
жежну команду наприкінці 
грудня у Мотронинському  
монастирі у самому серці 
Холодного Яру. На викли-
ки в разі пожежі тепер ви-
їжджатимуть п’ятеро до-
бровольців: ігуменя Іларія, 
дві послушниці монастиря 
Лариса і Христина та двоє 
водіїв пожежного автомо-
біля.

Команда контролювати-
ме пожежну безпеку мо-
настиря та реагуватиме на 
надзвичайні події: під її за-
хистом перебуватимуть 
жителі семи сіл і двох се-
лищ, які входять до сіль-
ської територіальної грома-
ди. Адже відстань звідси до 
найближчої пожежної час-
тини — 20 кілометрів.

Пожежі в колишньому 
Чигиринському районі не 
рідкість, зведення на сай-
ті ДСНС рясніють повідо-
мленнями про загорання в 
сільських будівлях. Як свід-

чить статистика, 40% усіх 
пожеж нині трапляються 
саме в сільській місцевос-
ті. До того ж осінньо-зимо-
ва пора — період підвище-
ної небезпеки, бо більшість 
людей у селах користують-
ся пічним опаленням.

Рятувальниці з монасти-
ря боротимуться з вогня-
ною стихією не тільки мо-
литвами, вони готові підста-
вити плече тим, хто потра-
пив у вогняну пастку. Вони 
закликають співгромадян 
неухильно додержуватися 
правил пожежної безпеки.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Соломко Сергій Миколайович, 18.05.1981 р.н., уродженець м. Го-
родок Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17А, на підставі ст.ст. 133, 135, 
2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 17.01.2022, 18.01.2022 та 
19.01.2022 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 19 до слідчого в ОВС Синявського М.А., р.т. 
(0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та 
для виконання вимог ст. 290 КПК України – ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження №22021240000000019 від 08.07.2021, 
в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України.

Обвинувачений Сверлович Владислав Юрійович, 04.01.1975 
р.н., зареєстрований: Закарпатська область, Перечинський район,  
с. Дубриничі, вул. Підгорбна, 4.

Вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 17.01.2022 та 
18.01.2022 до Ужгородського міськрайонного суду м. Ужгород, 
вул. Загорська, 53, для проведення засідання у кримінальному 
провадженні №22015070000000125, за ознаками вчинення злочи-
нів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 338 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України су-
довий розгляд може здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Суддя Данко В.Й.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-
їни повідомляю, що 04.01.2022 у кримінальному провадженні, вне-
сеному до ЄРДР 15.03.2021 за № 22021240000000007  за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно якого Колесников Олек-
сандр Сергійович, 04.11.1987 р.н., підозрюється в участі у терористич-
ній організації, а також в організаційному та іншому сприянні діяль-
ності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Колесников Олександр Сергійович, 04.11.1987 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, виклика-
ється на 10 год. 00 хв. 17, 18 та 19 січня 2022 року до слідчого СВ 
УСБ України у Хмельницькій області Топільчука А.А. в каб. № 102 за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-
57, 65-72-73, для проведення слідчих та процесуальних дій (вручен-
ня  повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, оголошення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження, отримання копії обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному прова-
дженні №22021240000000007 за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Не тільки молитвами
БЕЗПЕКА. Черниці із села Мельники Черкаського району 
створили добровільний загін та охороняють від пожеж 
навколишні села

Мотронинський монастир, захований у лісах, нерідко перебу-
вав у центрі історичних подій. Він не раз потерпав від вогняної 
стихії й лихих намірів недоброзичливців. Приміром, під час обо-
рони Чигирина в 1677—1678 роках його спалили і зруйнували 
турки. Однак обитель відбудували, й під час Коліївщини вона 
знов опинилася в епіцентрі боротьби за волю. Саме ченці мо-
настиря на чолі з ігуменом Мельхіседеком Значко-Яворським 
посвятили ножі гайдамакам у монастирському ставі, який від-
тоді став зватися Гайдамацьким. 

Нинішню кам’яну будівлю Троїцької церкви споруджено на 
місці дерев’яної, в якій вінчався Богдан Хмельницький з Ган-
ною Сомківною. З огляду на історію монастиря російська цар-
ська влада побоювалась нових хвиль опору з Холодного Яру, і 
1911 року монастир було перетворено на жіночий. Попри це він 
активно долучився до національно-визвольної боротьби, став 
центром Холодноярської республіки. 

Відродившись після більшовицької руйнації, обитель береже 
славні традиції, плекаючи дух суспільної корисності й допомоги 
тим, хто потрапив у біду. 

СТАТИСТИКА

За даними Державної служби України з надзвичайних ситу-
ацій, упродовж січня — вересня 2021 року в Україні зареєстро-
вано 89 надзвичайних ситуацій: техногенного характеру — 31, 
природного — 53, соціальних — 5. Унаслідок цих ситуацій за-
гинуло 86 осіб (з них семеро дітей) та постраждало 442 (з них 
278 дітей). Порівняно з аналогічним періодом 2020-го загаль-
на кількість випадків торік трохи збільшилася. У регіональному 
розрізі найбільшу кількість надзвичайних ситуацій зареєстро-
вано на території Волинської, Івано-Франківської та Херсон-
ської областей, а також у Донецькій та Миколаївській.

Добровольці з монастиря готові будь-якої миті прийти на 
допомогу

ДОВІДКА «УК»
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