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Уряд працює над зростанням економічних показників
МЕТА. Цього року уряд очікує 

на відчутне зростання економіки. 
Усі міжнародні партнери Укра-
їни разом з МВФ і рейтингови-
ми агентствами теж прогнозують 
зростання економіки. 

«Ми очікуємо на незначний рі-
вень інфляції — в показниках 
Нацбанку це 5+1 відсоток. Мінеко-
номіки дає трохи вищий прогноз. І 
ці показники оптимальні. З одного 
боку, ми зацікавлені, щоб інфля-
ція, якщо говорити економічною 

мовою, розігрівала економіку. З ін-
шого, — інфляція не має загалом 
негативно впливати на добробут 
українців», — зазначив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль під час за-
гальної зустрічі Європейської Біз-
нес Асоціації «Глобальний огляд 
економіки України». 

Уряд неухильно виконує всі 
зобов’язання з упровадження ре-
форм та започатковує нові. Три-
ває підготовка до підписання ме-
морандуму з організації Україн-

ського міжнародного фінансово-
го центру, зі створення накопичу-
вальної пенсійної системи. 

«Підготовлено відповідні за-
конопроєкти. Ми маємо зробити 
прорив у пенсійному забезпечен-
ні та реформувати нинішню пен-
сійну систему», — цитує депар-
тамент комунікацій Секретаріату 
Кабінету Міністрів слова Дениса 
Шмигаля. 

Він прокоментував схвалений 
урядом законопроєкт про розви-

ток індустріальних парків: «Це ін-
струмент, який працює в усіх єв-
ропейських країнах. У нас він, 
на жаль, не запрацював. Створе-
но низку індустріальних парків, 
якісь із них жевріють на ентузіаз-
мі людей, і наше завдання — змі-
нити цю ситуацію на краще».

Стимулами для економічного 
зростання мають стати поліпшен-
ня доступу та здешевлення кре-
дитних ресурсів. Уряд удоскона-
лює програму «5—7—9». «До неї 

долучаємо іпотеку. Уже з 1 бе-
резня вона буде під 7%. Цього ро-
ку хочемо запустити через Дер-
жавну іпотечну установу фінан-
совий лізинг житла для соціаль-
них категорій під 5%», — анонсу-
вав Прем’єр. 

Запроваджують деякі регуля-
торні пом’якшення, завершують 
роботу над Дія City, покликаним 
стати надзвичайно вигідним еко-
номічним інструментом для біз-
несу.

Президент про рішення РНБО щодо запровадження 
санкцій проти трьох телеканалів у боротьбі  
з небезпекою російської агресії в інформпросторі 

Конкурси буде 
відновлено 

ДЕРЖСЛУЖБА. Проєкт закону «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо відновлення проведення кон-
курсів на зайняття посад державної служби та інших питань 
державної служби» вчора прийнято за основу. Документ 
спрямовано на відновлення конкурсів на посади державної 
служби, повідомляє Інформаційне управління Апарату Вер-
ховної Ради.

Тож конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до 
набрання чинності цим законом укладено контракти про про-
ходження держслужби на період карантину, встановленого 
урядом, оголошують: категорії «А» — протягом чотирьох мі-
сяців з дня набрання чинності цим законом; категорій «Б» 
та «В» — протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності.

Контракти про проходження держслужби на період каран-
тину, укладені до набрання чинності цим законом, діють до 
призначення на посаду держслужби особи за підсумками 
конкурсу, але не більше: для посад категорії «А» — п’яти мі-
сяців з дня набрання чинності цим законом; категорій «Б» 
та «В» — протягом року від набрання чинності цим законом.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

50 млн грн
отримають цьогоріч ТРК, які 

здійснюють мовлення на тимчасово 
окупованій Росією території Донбасу,   

а також Крим і Севастополь

«Це рішення не є емоційним, 
воно визрівало й 

готувалося вже тривалий 
час на основі інформації 

багатьох українських 
державних органів».

На шляху від регульованої 
до ринкової енергетики

ОРІЄНТИРИ. Триває обговорення та пріоритизація 
Національної економічної стратегії-2030 
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ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

Представники українського 
козацтва підтверджують 
важливість, потрібність 
і дієвість системи 
територіальної оборони

ПАТРІОТИЧНИЙ РУХ

Чому наші дороги армовані 
китайськими матеріалами, 
а геотекстиль вітчизняного 
виробництва шукає 
застосунку?
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Прем’єр Денис Шмигаль узяв участь у роботі круглого столу «Роз виток енергетичного секто ру, видобувна 
промисловість та ефективний захист до вкілля»
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності 20201227032) 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 

з метою виявлення, збору та врахування зауважень і пропозицій  
громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, розчинений у на-

фті, конденсат, супутні компоненти — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Кузьмичівсько-Недільного родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, газ, роз-
чинений у нафті, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме  — філія 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родо-
вища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом на-
явної потужності.

В адміністративному відношенні Кузьмичівсько-Недільне родовище зна-
ходиться на території Богодухівського району Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 98,07 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил роз-

робки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з елек-
тричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромере-
жі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом 
обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об-

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний до-

звіл на  видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, розчинений у 
нафті, конденсат, супутні компоненти — корисні копалини загальнодержав-
ного значення)  Кузьмичівсько-Недільного родовища, що надається Держ-
геонадрами України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого стро-
ку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електро-
нному вигляді).

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошен-
ня.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 288 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з  
08 лютого 2021 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28,

контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», Харків-

ська область, Балаклійский район, смт Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна 
особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.

Богодухівська районна рада, Харківська область, м. Богодухів, пл. Свя-
то-Духівська, 2.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 
ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ І ЗОНИ БЕЗУМОВНОГО 

(ОБОВ’ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО 
ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ  

НА 2021-2030 РОКИ
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 

Державне агентство України з управління зоною відчуження опри-
люднює для громадського обговорення Заяву про визначення обся-
гу стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку зони відчуження 
і зони безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоак-
тивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи  на 2021-
2030 роки. Заяву та Стратегію опубліковано на офіційному сайті ДАЗВ:  
www.dazv.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до зазначеного документа просимо надавати 
у письмовому вигляді до сектору правового забезпечення ДАЗВ на  по-
штову адресу: бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01130 та електронну  адре-
су відповідальної особи — головного спеціаліста сектору правового за-
безпечення Проценко Ксенії Вікторівні, е-mail: kprotsenko@dazv.gov.ua. 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до  
22 лютого 2021 року. 

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не 
розглядатимуться.

Повістка про виклик підозрюваного Верланова С. О.
Підозрюваний Верланов Сергій Олексійович, 06.08.1981 року наро-

дження, уродженець України, м. Львів, зареєстрований за адресою: 
Україна, м. Львів,  вул. Мазепи, буд. 9Б, кв. 49, громадянин України, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального ко-
дексу України (далі — КПК України) Вам необхідно з’явитись 11 люто-
го 2021 року об 11 год. 00 хв. до Національного антикорупційного бю-
ро України, що за адресою: Україна, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, 
для участі у допиті в межах досудового розслідування кримінального 
провадження № 22020000000000241 від 20.10.2020, як підозрюваному.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України. 

Детектив НАБУ Хайрутдінов Е. О. (тел. +380443639715)

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня 1970 року наро-

дження, 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 за-
сіданні кримінального провадження № 42017050000000787 від 27 ве-
ресня 2017 року за обвинуваченням Каракай Ольги Вікторівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 cт. 258-3 КК 
України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 12 лютого 2021 
року о 10 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої за 
викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 р.н., відпо-

відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
10 лютого 2021 року об 11 год. 00 хв. до прокурора першого відділу 
процесуального керівництва Департаменту організації, процесуально-
го керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічно-
го обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчине-
ні у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу Ге-
нерального прокурора Деркача Олександра Сергійовича за адресою: 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 315 на підставі ст. 297-5 
КПК України для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та про-
цесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27,  
ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону від 07.04.2011), ч. 3 ст. 28, ч. 
3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 
5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції Закону від 05.11.2009), ч. 3 ст. 
28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції Закону від 05.11.2009), 
ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-

ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, який був у встановленому КПК України порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, 
на нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до під-
озрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відпові-
дальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває 
поза межами України, є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/298/2021) за обвинуваченням Балти Юлія Івановича, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Хаустова Т. А. викликає обвинуваченого Балта Юлія Івановича, який за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. 
Вєлесова, 7-а/65, у судове засідання, яке відбудеться 12 лютого 2021 
року об 11-30 год., 25 лютого 2021 року о 09-00 год. у залі судового за-
сідання № 4.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове  
провадження.

Вимоги щодо спадщини Валентина Яковича Мороза 

(1936 р.н., який помер 16 квітня 2019 у м. Львові) 

на території Канади можуть бути заявлені не пізніше одного 

місяця з дати опублікування оголошення до Адвокатського об’єднання 

«Кушнір, Яким’як та Партнери» (вул. Інститутська, 19-В, офіс 40, 

Київ, 01021, Україна, тел.: (044) 253-59-39).

Богодухівська державна нотаріальна контора Харківської області по-
відомляє, що після смерті Варавіної Раїси Тимофіївни, яка постійно 
проживала за адресою: смт Гути Богодухівського району Харківської 
області, вулиця Первухінська, буд. 32, та померла 22 липня 2020 року, 
відкрилася спадщина. Просимо її спадкоємицю за законом, Углову Оле-
ну Анатоліївну, 06 серпня 1963 року народження, протягом 30 кален-
дарних днів від цієї публікації прибути до нотаріальної контори за адре-
сою: вул. Чернієнка, 7, м. Богодухів Харківської області. Після спливу 30 
календарних днів свідоцтво про право на спадщину буде видане спад-
коємцям, які прийняли спадщину.

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в 
судове засідання на 09.02.2021, 10.02.2021, 11.02.2021 року о 10-00 
год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського 
району Миколаївської області, вул. Набережна , буд. 103, який мешкав 
за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби на-
родів, 6/18, для участі у продовженні розгляду кримінального прова-
дження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича 
у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 
ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Южноукраїнського міського суду за адресою: вул. Дружби на-
родів, З-«А», головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгля-
ді даної справи. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явлення до суду. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи 

на виклик. Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, по-

терпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК Украї-
ни, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 
323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, 
потерпілого — статтею 325 КПК України,цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Чернівецький апеляційний суд викликає у судове засідання Золотька Русла-
на Едуардовича, 18.12.1996 року народження, уродженця та зареєстрованого за 
адресою: вул. Кирова, 121/51, м. Донецьк, у судове засідання на 10 год. 00 хв. 23 
лютого 2021 року, як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за апеляційною скаргою захисника 
Ілащука Івана Миколайовича на вирок Шевченківського районного суду м. Чер-
нівці від 11 грудня 2020 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чернівецького апеляційного суду 
за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 4.

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

Суддя Марчак В. Я.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бур-
лаку Олександра Максимовича, 18.02.1977 р.н., уродженця  
м. Бердичева Житомирської області, як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні № 296/1955/16-к 1-кп/296/242/20 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове засідання під головуван-
ням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 11 лютого 2021 
року на 09 год. 30 хв., в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, каб.106.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!
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Київська -10  -15 -5  -10 Черкаська -9  -14 -3  -8
Житомирська -9  -14 -4  -9 Кіровоградська -9  -14 -3  -8
Чернігівська -10  -15 -5  -10 Полтавська -9  -14 -3  -8
Сумська -10  -15 -5  -10 Дніпропетровська -8  -13 -3  -8
Закарпатська -2  +3 0  +5 Одеська 0  -5 +2  -3
Рівненська -5  -10 -2  -7 Миколаївська 0  -5 +2  -3
Львівська -4  -9 -1  -6 Херсонська 0  -5 +2  -3
Івано-Франківська -4  -9 -1  -6 Запорізька 0  -5 +2  -3
Волинська -5  -10 -2  -7 Харківська -8  -13 -2  -7
Хмельницька -4  -9 -1  -6 Донецька -8  -13 -2  -7
Чернівецька -4  -9 -1  -6 Луганська -8  -13 -2  -7
Тернопільська -4  -9 -1  -6 Крим +1  -4 -1  +4
Вінницька -9  -14 -3  -8 Київ -11  -13 -6  -8

Укргiдрометцентр

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

Президент США Джо 
Байден перевіз у Білий 

дім домашніх вихованців: ні-
мецька вівчарка Чемп уже 
вподобала місце на лежан-
ці біля каміна, де любить по-
дрімати, а пес Мейджор тієї 
самої породи полюбив бігати 
по Південній галявині. Чемп 
мешкає з родиною Байде-
нів уже 10 років. А Мейджо-
ра родина Байденів взяла із 
притулку для тварин у шта-
ті Делавер 2018-го. Мейджор 
став першою в Білому домі 
собакою із притулку.

Перша леді США опублі-
кувала фотографії собак у 
Твіттері та написала: «Чемп 
і Мейджор приєдналися до 
нас у Білому домі», — пере-
дає Голос Америки.

«Чемп радіє своїй новій ле-
жанці біля каміна, а Мейджо-
ру сподобалося бігати по Пів-
денній галявині», — йдеться 
у заяві прессекретаря пер-
шої леді, яку цитує CNN.

За кілька днів до прези-
дентської інавгурації благо-
дійна організація Delaware 
Humane Association, що за-
хищає тварин, провела вір-
туальну церемонію, назвав-
ши її індогурацією. Вона про-
йшла в Zoom, і вшановували 
на ній Мейджора як першого 
собаку з притулку, який має 
змогу бігати на галявині біля 
Білого дому.

На благодійному заході зі-
брали 200 тисяч доларів на 
допомогу тваринам, а Мей-
джора у пресрелізі асоціа-
ції назвали «гавкаючим до-
казом того, що будь-який со-
бака може прийти до амери-
канської мрії».

Прессекретар Білого дому 
Джен Дженніфер Псакі вже 
пообіцяла, що незабаром у 
Білому домі з’явиться кіт або 
кішка, який (або яка) «запо-
внить весь інтернет». Про на-
мір завести, крім собак, ще й 
нявкотливого вихованця, по-
відомляли наприкінці листо-
пада 2020-го.

Протягом чотирьох років 
у Білому домі не було тва-
рин — Дональд Трамп ви-
явився одним з небагатьох 
президентів, який не мав 
хатніх тварин, порушив-
ши майже сторічну тради-
цію. З часу президента Джо-
на Адамса, який оселився 
в резиденції 1800-го, ліде-
ри країни виявлялися влас-
никами не тільки собак і кі-
шок, а і коней, папуг, поні, 
кіз, овець, корів, опосумів, 
морських свинок, сойок-пе-
ресмішників і навіть аліга-
торів та ящірок.

У часи президентства 
Джона Квінса Адамса, який 
керував країною у 1827—
1829, при резиденції меш-
кали шовкопряди, оскільки 
його дружина Луїза Кетрін 
Адамс пряла шовк. А в Те-
одора Рузвельта був цілий 
зоопарк — серед його ви-
хованців були ящірка Білл, 
вуж Емілі Шпинат, ведме-
жа Джонатан Едвардс, бор-
сук Джош, свиня Мод, кро-
лик Пітер, одноногий півень 
Фірс і безіменна сова.

Із президентськими тва-
ринами траплялися різні си-
туації: зворушливі, комічні  
й навіть трагічні. Наприклад, 
папуга жако на ім’я Поллі, 
що належав Ендрю Джек-
сону (президенту США з  
1829-го по 1837 рік), приму-
дрився на похороні господа-
ря нецензурно лаятися. Птах 
знав безліч лайок, тож йо-
го довелося забрати із про-
щальної церемонії. 

За Абрахама Лінколь-
на серед тварин був індик 
— його годували для свят-
кового столу до Дня подяки. 
Від ножа його врятував син 
Лінкольна Томас, назвав-
ши атрибут свята Джеком. 
Найзнаменитішою твари-
ною президента був собака 
Фідо. Він загинув після вбив-
ства самого президента Лін-

кольна: на пса напав з ножем 
п’яний молодик.

«Хатні тварини відігра-
вали важливу роль у Біло-
му домі протягом десяти-
літь, не тільки складаючи 
компанію президентам та 
їхнім рідним, а й гуманізу-
ючи, пом’якшуючи їх полі-
тичний імідж», — пояснила 
AP Дженніфер Пікенс, автор 
книжки про чотирилапих, 
пернатих мешканців житла 
президентів США.

Мабуть, одним з найзна-
менитіших мешканців Біло-
го дому був скотчтер’єр на 
кличку Фала, улюбленець 
Франкліна Делано Рузвель-
та. Його подарував президен-
тові двоюрідний брат 1940 ро-
ку, і вже сам Рузвельт дав 
йому ім’я Мюррей, розбій-
ник Фалахілла, на честь свого 
шотландського предка. За да-
ними музею президентських 
вихованців, щоранку соба-
ці приносили кістку на підно-
сі із президентським снідан-
ком, і до нього навіть був при-
ставлений секретар, який був 
зобов’язаний відповідати на 
численну пошту, що надхо-
дила на адресу собаки.

Коли в 1944 році Франклін 
Рузвельт балотувався на 
четвертий термін, розгорів-
ся скандал, пов’язаний з його 
скотчтер’єром. З’ясувалося, 

що собаку забули під час ві-
зиту на Алеутські остро-
ви, і туди терміново відряди-
ли експедицію, щоб забра-
ти тварину. Дізнавшись, гро-
мадськість обурилася такою 
тратою грошей платників по-
датків, Рузвельт виступив на 
свій захист: «Ви можете кри-
тикувати мене, мою дружи-
ну і мою сім’ю, але ви не мо-
жете критикувати мого соба-
ку. Він шотландець, і ці зви-
нувачення з приводу витрат 
просто роз’ятрили його ма-
леньку душу». Ця промова 
отримала згодом назву «Про-
мова Фали» і допомогла ви-
правити імідж президента — 
він знову переміг на виборах.

Під час президентства Ба-
рака Обами в Білому домі 
жили Бо і Санні, португаль-
ські водні собаки, вони ж кан-
діагуа, або португальський 
васерхунд. Коли Обама пере-
міг на виборах, він оголосив 
дочкам, що вони заслужи-
ли взяти із собою в Білий дім 
двох цуценят. Бо — подару-
нок від сенатора Теда Кенне-
ді, а Санні з’явився пізніше, в 
серпні 2013 року. Обоє собак 
відповідально виконували 
покладені на них обов’язки 
— невтомно фотографува-
лися з гостями. «Усі хочуть 
побачити їх і сфотографува-
тися, — казала Мішель Оба-
ма. — Тож щомісяця я отри-
мую запит на їхній розклад і 
маю його схвалити».

У Білла Клінтона був шо-
коладний лабрадор Бадді і 
кіт Сокс. Жили вони так, що 
Клінтон якось обмовився: йо-
му простіше помирити ізра-
їльтян з палестинцями, ніж 
здружити цих двох егоїстів.

У Джорджа Буша було два 
шотландські тер’єри (їх ще 
називають скотчтер’єрами), 
Міс Бізлі і Барні. Собаки пе-
ріодично з’являлися у відео-
роликах, які поширював Бі-
лий дім з нагоди Різдва та ін-
ших свят. Буш відгукував-
ся про Міс Бізлі як про «не-
вичерпне джерело радості», 
а з Барні цілком поділяв при-
страсть до прогулянок на сві-
жому повітрі. 

Вихованцям американ-
ських лідерів недавньо-
го минулого присвятили на-
віть книжки. Наприклад, ан-
глійський спрингер-спанієль 
Міллі, яка належала Джор-
джу Бушу-старшому, стала 
героїнею видання «Книжка 
Міллі: продиктовано Барбарі 
Буш». Пізніше Гілларі Клін-
тон видала книжку для ді-
тей про своїх вихованців, ко-
та Сокса і собаку Бадді «До-
рогий Сокс, дорогий Бадді: 
дитячі листи першим вихо-
ванцям».

Дружина принца 
Гаррі втратила змогу 
стати громадянкою 
Великої Британії

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ПЕРЕД ЗАКОНОМ УСІ РІВНІ. Меган Маркл найближчим ча-
сом не вдасться отримати британський паспорт. Дружина принца 
Гаррі втратила змогу мати ще одне громадянство. 

Колишня американська актриса вийшла заміж за сина прин-
цеси Діани навесні 2018 року. Урочистості відбувалися у Віндзор-
ському замку. Герцогиня Сассекська розраховувала отримати 
британське громадянство, але для цього їй було потрібно прожи-
ти на території країни три роки. Представники Кенсингтонсько-
го палацу підтвердили, що Меган збиралася готувати пакет до-
кументів для отримання нового громадянства. Для Маркл не пла-
нували робити жодних винятків і поблажок: процедура отримання 
громадянства проходила б на звичайних умовах, повідомляє Daily 
Mail. Однак Меган і Гаррі в січні 2020 року виступили із заявою, 
що вони відмовляються від королівських обов’язків і починають 
нове життя, залишаючись фінансово незалежними від монархії. 

Меган переїхала в Лондон у листопаді 2017 року. У зв’язку з 
цим вона могла б почати процедуру отримання британського гро-
мадянства в листопаді 2020-го. Експерти уточнюють, що протя-
гом цього періоду допустимо перебування за межами Великої 
Британії протягом не більш як 270 днів, однак Меган не вдалося 
впоратися із цією вимогою.

У Білий дім 
переїхали 
Чамп і 
Мейджор

ТРАДИЦІЇ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. 
За Трампа в резиденції 
президентів США хатніх 
тварин не тримали

Президент США Джордж Буш зі своїм собакою. 
2006 рік

Президент США Барак Обама з доньками вигулює собаку.
2009 рік
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