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USD 26.8928 EUR 31.8317 RUB 3.6679 / AU 48743.74 AG 647.19 PT 27037.21 PD 66825.65

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Глава Представництва НАТО в Україні про те, що Альянс 
може допомогти Україні повернути окуповані Росією 
території та стабільність у регіоні  

Програма візиту  
дуже насичена

ЗА ОКЕАНОМ. Із робочим візитом у Сполучених Штатах 
Америки перебуває Президент Володимир Зеленський. Разом 
із першою леді Оленою Зеленською вони прибули до Вашинг-
тона на запрошення Президента США Джозефа Байдена. На 
порядку денному — зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-
віч та в розширеному складі делегацій. Відбудуться також важ-
ливі зустрічі Президента України з американськими високопо-
садовцями й конгресменами. Як передбачено програмою візи-
ту, представники України та США підпишуть важливі докумен-
ти в міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департа-
менті США, Світовому банку та NASA, повідомляє УНІАН.

Володимир Зеленський візьме участь у вшануванні пам’яті 
жертв Голодомору, презентує план трансформації України й 
представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Ва-
шингтона, повідомив у фейсбуці прессекретар глави держави 
Сергій Нікіфоров.

Програму перебування розраховано на кілька днів. Вона охо-
плює кілька великих міст на Східному та Західному узбереж-
жях США. Зокрема в місті Сан-Франциско, штат Каліфорнія. 

АЛЕКСАНДЕР ВІННІКОВ:

ЦИФРА ДНЯ

52,5%
становило у серпні зростання 

середньозваженої ціни електроенергії 
на ринку «на добу наперед»,  

до 1958,6 грн за МВт•год

«Після російської агресії 
ми істотно наростили 
присутність у Чорному 

морі. Це чіткі конкретні 
кроки солідарності й 

підтримки, які плануємо 
продовжувати».

Почався вже другий 
навчальний рік  
з поправкою на коронавірус 

ДЕНЬ ЗНАНЬ. Українські викладачі та школярі в умовах 
адаптивного й інших видів карантину мають неухильно 
дотримуватися протиепідемічних заходів 
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Черговий навчальний 
рік у школах і вишах на 
окупованих територіях Донбасу 
розпочинається в умовах 
тотальної русифікації освіти

ГОСТРА ТЕМА

На Рівненщині відзначили 
460-й день народження 
Першокниги, на якій 
присягають президенти 
незалежної України
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ЦИТАТА ДНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, 
організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять 

візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких 
товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого 

підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України  
31 жовтня 2021 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-
рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайловича, 17.09.1988 
р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Мухутдінов 
Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 07 вересня 2021 року о 10.00 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під 
головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 

Завідувачів кафедр:  акушерства, гінекології та перинатології  (1 посада 
на 1 ст.), дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії (1 посада на  
1 ст.), дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації (1 посада на 1 ст.), 
кардіохірургії, ренгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій  
(1 посада на 1 ст.), сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допо-
моги (1 посада на 1 ст.);

Професорів кафедр:  організації економіки фармації (1 посада на 0,25 
ст.), неврології №1 (1  посада на 0,25 ст.), ядерної медицини, радіаційної 
онкології та радіаційної безпеки (1 посада на 1 ст.);

Доцентів кафедр:  вірусології (1 посада на 0,5 ст.), неврології і рефлек-
сотерапії (1 посада на 0,25 ст.), організації економіки фармації (1 посада 
на 0,25 ст.), офтальмології  (1посада на 0,5 ст.), стоматології дитячого віку  
(1 посада на 0,25 ст.),  управління охороною здоров’я та публічного адмі-
ністрування (1 посада на 1 ст.), фармацевтичної технології і біофармації (1 
посада на 0,5 ст.);

Старшого викладача кафедри медицини праці, психофізіології та ме-
дичної екології (1 посада на 0,75 ст.);

Асистентів кафедр: дитячої неврології і медико-соціальної реабілітації  
(1 посада на 1 ст.),  стоматології дитячого віку (1 посада на 0,25 ст.), сто-
матології (1 посада на 0,25 ст.), щелепно-лицевої хірургії (1 посада на 0,25 
ст.) .

Прийом  документів — 30 днів з дня опублікування оголошення в газе-
ті «Урядовий кур’єр».

Адреса університету:  вул. Дорогожицька, 9, м. Київ,  04112.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Брикало Тетяни Вікторівни, 19.11.1969 р.н., 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Брикало Тетя-
на Вікторівна, 19.11.1969 року народження, обвинувачена у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 07 вересня 2021 року об 11-00 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під 
головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Спілка співвласників майнових паїв членів КСП «Україна»  
(с. Овсюки Лубенського р-н, Полтавська обл.)  

оголошує проведення загальних зборів співвласників майнових паїв  
05 жовтня 2021 р. за адресою:  

вул. Веселкова, 76, м. Пирятин, Лубенський р-н, Полтавська обл.
 Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати пас-

порт (документ, що посвідчує особу), свідоцтво про право власності на 
майновий пай члена Колективного сільськогосподарського підприєм-
ства «Україна», документи, які посвідчують цю особу, її повноваження 
(довіреність, видана відповідно до діючого законодавства).

Спілка власників майнових паїв КПС «Україна».

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Скісова Олександра 
Євгеновича як обвинуваченого на 09 год. 30 хв. 09 вересня 2021 року у 
справі за обвинуваченням Скісова Олександра Євгеновича, 23.02.1980 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за 
адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Бірса О.В.

Оголошення № 3 
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової  

участі та на вторинному ринку для забезпечення житлом   
військовослужбовців Національної гвардії України

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учас-

никами:
Омельченко Сергій Васильович, Пастернак Оксана Любомирівна (тел. 

(044) 249-27-23).
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ Укра-

їни.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація про

закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання квартир на умовах па-

йової участі та на вторинному ринку для забезпечення житлом військово-
службовців Національної гвардії України.

4.2. Опис предмета конкурсу:
Лот 1 — 6 квартир у м. Дніпро, у тому числі: 2 — однокімнатні квартири,  

2 — двокімнатні квартири та 2 — трикімнатні квартири;
Лот 2 — 3 квартири у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., у тому чис-

лі: 1 — однокімнатна квартира, 1 — двокімнатна квартира та 1 — трикім-
натна квартира;

Лот 3 — 2 квартири у м. Запоріжжя, у тому числі: 1 — двокімнатна квар-
тира та 1 — трикімнатна квартира;

Лот 4 — 5 квартир у м. Олександрія Кіровоградської обл., у тому числі: 
3 — однокімнатні квартири, 1 — двокімнатна квартира та 1 — трикімнат-
на квартира;

Лот 5 — 16 квартир у м. Одеса, у тому числі: 8 — однокімнатних квартир, 
6 — двокімнатних квартир та 2 — трикімнатні квартири;

Лот 6 — 3 квартири у м. Львів, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира, 
1 — двокімнатна квартира та 1 — трикімнатна квартира;

Лот 7 — 18 квартир у м. Києві та населених пунктах Бучанського, Фастів-
ського та Вишгородського районів Київської області, розташованих на від-
стані до 15 км від м. Києва, у тому числі: 3 — однокімнатні квартири, 11 — 
двокімнатних квартир та 4 — трикімнатні квартири.

До розгляду приймаються пропозиції на придбання квартир в об’єктах, які 
знаходяться в населених пунктах, розташованих на відстані до 15 км від об-
ласного центру. Відстань від обласного центру до населеного пункту, в якому 
пропонується житло — це найкоротша відстань від дорожнього знака «Кі-
нець населеного пункту» (обласний центр) до дорожнього знака «Початок 
населеного пункту» (населений пункт, в якому пропонується житло) по авто-
мобільних дорогах з асфальтобетонним покриттям.

4.3. Термін передачі квартир: до  01 грудня 2021 року.
5. Подання конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб. № 705-Б,

управління розквартирування і капітального будівництва департаменту логіс-
тики Головного управління Національної гвардії України.

5.2. Строк: до 20 вересня 2021 року.
5.3. Час: до 10:00 год.
6. Розкриття конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
6.2. Дата: 20 вересня 2021 року.
6.3. Час: об 11:00 год.

Черкаський апеляційний суд викликає Костенка Валерія Миколайо-
вича, 26 червня 1972 року народження, зареєстрованого та прожива-
ючого: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, в судове 
засідання, яке відбудеться о 10:00 годині 15 вересня 2021 року в при-
міщенні Черкаського апеляційного суду (вул. Гоголя, 316, м. Черкаси,  
IV-поверх), для участі в розгляді апеляційної скарги представника
потерпілих Собченка О.А., Краснянчука Р.В. — Закревської Є.О. на
вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.06.2021 щодо
Костенка В.М. обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.1 ст. 171, ч.2 ст. 365 КК України.

Суддя Соломка І.А.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Антонєн-
кова Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 16.09.2021 о 10 год. 30 хв. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 
27-А, каб. 710. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В.П.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває криміналь-

не провадження № 12015000000000200 про обвинувачення Крючкова 
Дмитра Васильовича за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ та Корні-
ленкова Ігоря Петровича за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Ухвалою суду від 29.09.2020 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження стосовно Корніленкова Ігоря Петровича.

У зв’язку з чим Корніленков Ігор Петрович, 19 жовтня 1965 року на-
родження, громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, Запорізь-
кої обл., зареєстрований за адресою: вул. Московська, 41/8, кв. 62,  
м. Київ, останнє відоме місце проживання: вул. Європейська, 5, с. Со-
нячне Запорізького р-ну Запорізької обл., викликається у судові засі-
дання, що відбудуться 10 вересня 2021 о 09:00 год., 08 жовтня 2021 о 
09:00 год., 12 листопада 2021 о 09:00 год., 17 грудня 2021 о 09:00 год. 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пе-
ремоги, 41), головуючий суддя: Ногачевський В.В., судді: Крикливий 
В.В., Галабала М.В. 

ОГОЛОШЕННЯ  
про виклик до суду

В провадженні Комінтернівського районного суду м. Харкова знахо-
диться спеціальне кримінальне провадження № 641/3475/21-к стосов-
но Кучера Костянтина Антоновича, 12.05.1961 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який зареєстрований за адресою:  
м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кв. 54 та Кучера Романа Костянтинови-
ча, 14.09.1985 року народження, який зареєстрований за адресою:  
м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кв. 54 у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Комінтернівський район-
ний суд м. Харкова викликає обвинувачених Кучера Костянтина Анто-
новича та Кучера Романа Костянтиновича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 09 вересня 2021 року о 13 годині 15 хвилин в залі 
судових засідань Комінтернівського районного суду м. Харкова, розта-
шованого за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. Справа розгляда-
тиметься колегією суддів Комінтернівського районного суду м. Харко-
ва у складі головуючого судді Боговського Д.Є., суддів Ященко С.О., 
Маньковської О.О.

Оголошення про виклик до суду 

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кло-

потання детектива Національного бюро Першого відділу детек-

тивів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детек-

тивів Національного антикорупційного бюро України Швидко-

го Ярослава Юрійовича, погоджене прокурором четвертого відді-

лу Управління процесуального керівництва, підтримання держав-

ного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої ан-

тикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Ски-

бенком Олексієм Ігоровичем, про обрання запобіжного захо-

ду у вигляді тримання під вартою щодо Януковича Олександра Ві-

кторовича, 10.07.1973 р.н., в рамках кримінального провадження  

№ 42015000000002833 від 25.12.2015.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 

25.08.2021 постановлено здійснювати спеціальне досудове розслі-

дування відносно підозрюваного в даному кримінальному прова-

дженні - Януковича Олександра Вікторовича, 10.07,1973 р.н.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд у по-

рядку ст. 297-5 КПК України викликає в судове засідання на 11 год 

00 хв. 07 вересня 2021 року підозрюваного Януковича Олександра 

Вікторовича, 10.07.1973 р.н., для розгляду вищезазначеного клопо-

тання (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого антико-

рупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюва-

ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Слідчий суддя Воронько В.Д.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове  
розслідування та повістка про виклик підозрюваного  

Косенка Едуарда Миколайовича
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської облас-

ті від 30.08.2021 (справа № 428/8180/21, провадження № 1-кс/428/4551/2021) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 
Косенка Едуарда Миколайовича, 27.05.1969 р.н., що зареєстрований та прожи-
ває за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, у кримінальному провадженні  
№ 22021130000000008 від 14.01.2021.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися об 11 годині 00 
хвилин 06.09.2021, 07.09.2021 в Луганську обласну прокуратуру за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до заступника на-
чальника відділу Луганської обласної прокуратури Зіньковського Андрія Юрі-
йовича (каб. 105) для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22021130000000008 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК Украї-
ни, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів 
досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матері-
алів досудового розслідування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового провадження

До суду як обвинувачені викликаються: Сергеєнкова Ірина Анато-
ліївна, 29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул. Централь-
на, 141/1, смт Біловодськ, Біловодський район, Луганська область 
та Пронько Юрій Олександрович, 02.04.1962 року народження, за-
реєстрований за адресою: вул. Юрченка, 92, с. Бараниківка, Біловод-
ський район, Луганська область у судове засідання в порядку спеці-
ального судового провадження в об’єднаному кримінальному про-
вадженні за ч. 2 ст. 110 КК України, яке призначено на 13 годину 
00 хвилин 08 вересня 2021 року та відбудеться у приміщенні суду 
за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачені вважаються пові-
домленими про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст.323 КПК України. 
Суддя Соболєв Є.О.

ЩОДО РОЗШУКУ СПАДКОЄМЦІВ
11 грудня 2020 року помер 
ПАРІЄНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ,  

28 грудня 1956 року народження, 
останнє місце реєстрації якого було: село Ва-
силівка, Лебединського району, Сумська об-
ласть, вулиця Травнева, будинок № 50, про-
шу спадкоємців померлого звернутись до 
нотаріальної контори, яка розташована за 
адресою: Сумська область, місто Лебедин, 
площа Соборна, 34, до приватного нотаріу-
са Сумського районного нотаріального окру-
гу Жураховського Д.В. 

Соснівський районний суд м. Черкаси 
викликає в судове засідання, в якості об-
винуваченого, Фурмана Олега Олеговича, 
23.02.1972 р.н., уродженця с. Заліське Таль-
нівського району Черкаської області, грома-
дянина України, зареєстрованого за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Кривий 
Ріг, вул. Айвазовського, 23.

Судове засідання відбудеться 09 верес-
ня 2021 року о 15:00 год. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, 
каб.218.

Суддя Ю.В. Рябуха

Соснівський районний суд м. Черкаси ви-
кликає в судове засідання в якості обви-
нуваченого, Гладкова Дениса Івановича, 
02.03.1984 р.н., уродженця м. Луганськ Лу-
ганської області, громадянина України, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, пров. 1-й Залізничний, 17Б.

Судове засідання відбудеться 10 верес-
ня 2021 року о 12:30 год. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, 
каб. 218.

Суддя Рябуха Ю.В.

Втрачений державний акт на 
землю за адресою м. Київ, вул. 
Вчительська, 7а, серія IV-KB.  
№ 129175, виданий 27.09.2000 р. 
Київською міською радою в межах  
Залізничного району м. Києва від 
27.09.2000 р. на ім’я Довгополий 
Ю.І., 

вважати недійсним.

Після смерті 04.07.2021 року 
ЧЕРКАШИНА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА, 1945 року народження, 

відкрилася спадщина. Нотаріусом заведено спадкову справу. Спадкоємцям 
померлого звертатися до нотаріуса за адресою: м. Харків, вул. Плеханів-
ська, 40, оф. 61, т. 0972410476.

Загублене свідоцтво 
про право власності  

на житло,  
видане 16 грудня 2002 року  

за № 32886, 
вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +14  +19 Черкаська +8  +13 +15  +20
Житомирська +8  +13 +14  +19 Кіровоградська +10  +15 +16  +21
Чернігівська +8  +13 +13  +18 Полтавська +10  +15 +14  +19
Сумська +8  +13 +13  +18 Дніпропетровська +11  +16 +17  +22
Закарпатська +9  +14 +16  +21 Одеська +11  +16 +18  +23
Рівненська +8  +13 +12  +17 Миколаївська +11  +16 +18  +23
Львівська +8  +13 +13  +18 Херсонська +13  +18 +20  +25
Івано-Франківська +8  +13 +12  +17 Запорізька +12  +17 +20  +25
Волинська +8  +13 +13  +18 Харківська +11  +16 +16  +21
Хмельницька +8  +13 +12  +17 Донецька +12  +17 +20  +25
Чернівецька +8  +13 +13  +18 Луганська +12  +17 +20  +25
Тернопільська +8  +13 +12  +17 Крим +13  +18 +19  +24
Вінницька +8  +13 +15  +20 Київ +10  +12 +14  +16

Укргiдрометцентр

ЄС надає кошти на боротьбу з інвазивними 
видами флори і фауни

ДОВКІЛЛЯ. Три регіо-
ни Бельгії: Брюссель, Флан-
дрія і Валонія — домовились 
об’єднати зусилля для бороть-
би з інвазивними видами рос-
лин і тварин. Місцева влада 
вкладе у цей проєкт Riparias 
3,15 мільйона євро, а Євросо-
юз додасть до нього суму 3,85 
мільйона. Тривалість проєкту 
становить шість років, його бу-
де спрямовано на боротьбу з 
чужоземними видами водяної 
флори й фауни у долинах рі-
чок Дейле (Фландрія), Сенни 
(Брюссель і Фландрія) та Марк 

(Валлонія і Фландрія). Європей-
ські науковці склали перелік із 
66 інвазивних видів річкових 
тварин і рослин, які в ЄС вва-
жають проблемними. 15 із них 
зафіксовано в Бельгії, з них 12 
видів рослин і три види ракопо-
дібних.

Інвазивним вважають вид, 
не рідний для певної терито-
рії, а завезений туди навмисно 
чи випадково, що стрімко роз-
множується. Це стосується ба-
гатьох рослин і тварин, але ін-
вазивними їх робить те, що во-
ни згубно впливають на місцеву 

флору й фауну, шкодять сіль-
ському господарству, людині.

Один із прикладів виду, з 
яким боротиметься Riparias, — 
Procambarus clarkii, відоміший 
як червоний болотний рак, або 
луїзіанський рак. Батьківщи-
на цього виду — північна Мек-
сика, південна та південно-схід-
на частини США. Проте ці ра-
коподібні заполонили всю Єв-
ропу. Червоних болотних раків 
заборонено ввозити, розводи-
ти, транспортувати або навмис-
но випускати в навколишнє се-
редовище у країнах-членах ЄС.

У рослинному світі одним 
із прикладів слугує борщів-
ник звичайний (Heracleum 
sphondylium), добре відомий 
і в Україні. Ця рослина не ли-
ше витісняє місцеві, а й може 
завдати неприємних токсич-
них опіків людині, яка дотор-
кнеться до неї. Інший приклад 
— водяна примула (Ludwigia 
grandiflora), яка росте так 
швидко, що за короткий період 
вкриває всю водну поверхню, 
позбавляючи інші форми жит-
тя у водоймах сонячного світла 
й кисню.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У ВООЗ стурбовані 
зниженням темпів 
вакцинації в Європі

ПАНДЕМІЯ. Зростання кількості нових хворих на 
COVID-19 і падіння темпів вакцинації гальмують зусилля 
Європи зі стримування пандемії, застерігають у ВООЗ. Ди-
ректор організації в Європі Ганс Клюге заявив, що нещо-
давнє зростання числа недужих й смертей від COVID-19 
«викликає глибоку тривогу». На його думку, у цих тенден-
ціях винні заразніший варіант вірусу Delta, послаблення об-
межувальних заходів і літні подорожі. Ганс Клюге прогно-
зує: до грудня в Європі може бути 236 тисяч смертей від 
коронавірусу. За даними ВООЗ, там зафіксовано понад 65 
мільйонів підтверджених хворих та 1,3 мільйона смертей 
від початку пандемії.

Поширення COVID-19 у всій Європі сповільнилося у квіт-
ні, але почало відновлюватися наприкінці червня. За слова-
ми Ганса Клюге, з 53 країн-членів ВООЗ у Європі 33 кра-
їни за останні два тижні зареєстрували рівень захворюва-
ності понад 10%. Упродовж останнього тижня серпня у Ро-
сії, Франції, Великій Британії, Туреччині та Іспанії було за-
фіксовано найбільшу кількість хворих у Європі. У Балкан-
ських країнах, на Кавказі та  в Центральній Азії теж відзна-
чають стрімке зростання захворюваності. За минулий тиж-
день кількість смертей зросла на 11%. Як сказав директор 
ВООЗ у Європі, ця ситуація особливо турбує «з огляду на 
низький рівень вакцинації серед пріоритетних груп насе-
лення в деяких країнах».

Європейські країни з високим рівнем доходу мають од-
ні з найвищих показників вакцинації у світі. Дані, зібрані в 
ЄС, свідчать, що у 29 країнах регіону 75,1% дорослого на-
селення отримало одну дозу вакцини, а 64,9% — дві. За об-
сягами вакцинації Європа поступається лише Азії.  Однак 
за останні шість тижнів темпи вакцинаційної кампанії спо-
вільнилися. Ганс Клюге пояснює це «відсутністю доступу до 
вакцин в одних країнах та антивакцинаційними настроями в 
інших». Тільки 6% людей у країнах з низьким і середнім рів-
нем доходу в Європі повністю вакциновано, а деяким краї-
нам вдалося зробити щеплення лише одному з десяти ме-
дичних працівників. Стагнація вакцинаційної кампанії спри-
чиняє серйозне занепокоєння, бо це в поєднанні зі скепти-
цизмом щодо вакцин і запереченням наукових фактів стри-
мує спроби стабілізувати ситуацію. 

У Китаї дітям обмежать час для онлайн-ігор
КОНТРОЛЬ. Онлайн-гейме-

ри віком до 18 років матимуть 
право грати в ігри лише протя-
гом години у п’ятницю, у вихід-
ні та святкові дні, заявив китай-
ський регулятор відеоігор. На-
ціональне управління преси та 
публікацій повідомило китай-
ське інформагентство Сіньхуа, 
що онлайн-ігри буде дозволе-
но у ці дні лише з 20 до 21 годи-
ни. Досі правила для інтернет-
ігор обмежували час для дітей 
до 90 хвилин на день, а у свят-
кові дні — до трьох годин.

Китайська влада видала 
спеціальну інструкцію для ігро-
вих компаній, де йдеться, що 
самі компанії мають зробити 
так, аби діти не могли грати до-
вше визначених часових меж. 

Щоб відстежувати виконання 
цих нових розпоряджень, дер-
жавні органи КНР організують 

масові перевірки ігрових ком-
паній, які займаються прода-
жем ігор в інтернеті.

Державні ЗМІ КНР пишуть, 
що цей крок влади «відобра-
жає давню стурбованість щодо 
впливу комп’ютерних ігор на 
молодь». За місяць до остан-
ніх обмежень китайські масме-
діа поширили підсумки дослі-
джень, у яких стверджували: 
багато підлітків стали залеж-
ними від онлайн-ігор, і це не-
гативно впливає на них. Ця ін-
формація спричинила значне 
падіння акцій деяких найбіль-
ших китайських ігрових інтер-
нет-компаній. Після цього ки-
тайський ігровий гігант Tencent 
оголосив, що запроваджує 
функцію розпізнавання облич, 
щоб діти не могли грати у часо-
вий проміжок між десятою ве-
чора та восьмою ранку. 

Година у п’ятницю, у вихідні й святкові дні — такі будні 
тамтешніх геймерів до 18 років
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Четвертий рік поспіль цей фестиваль дарує людям радість справжньої музики 

Mariupol classic надихає і гуртує
Алла ВЛАСОВА 

для «Урядового кур’єра» 

КУЛЬТУРА. Це єдиний фес-
тиваль професійного класич-
ного мистецтва, що триватиме 
по 7 вересня в Донецькій об-
ласті, який дає змогу відкри-
ти індустріальний прифронто-
вий Маріуполь з нового неспо-
діваного ракурсу. Адже про-
грама цьогорічного фесту мо-
же стати об’єктом заздрощів 
найвідоміших музичних фору-
мів. Mariupol classic 2021 — це 
чотири симфонічні та камерні 
оркестри, вісім колективів і ви-
конавців зі світовими іменами, 
дев’ять днів академічної та су-
часної класики. 

Серед цікавинок цьогорічно-
го фесту — масштабний open-
air концерт «Ніч в опері», який 
відбудеться 3 вересня у само-
му центрі міста на Театраль-
ній площі. «Ніч в опері» — це 
поєднання класичних оперних 
арій і рок-музики групи Queen. 
Головний колектив концерту 
— симфонічний  оркестр Хар-
ківської філармонії під ору-
дою маестро Юрія Янка. Со-
лісти — українські оперні спі-
ваки світового рівня, солісти 
Національної опери України, 
народні артисти України Ал-
ла Позняк, Тетяна Ганіна, Ми-
кола Шуляк, Дмитро Агеєв. На 
честь дня народження Фредді 
Мерк’юрі, якому 5 вересня ви-

повнилося б 75 років, звучати-
ме безсмертна музика британ-
ського гурту Queen. Адже «Ніч 
в опері» — не лише назва кон-
церту, а й назва культової пла-
тівки A Night at the Opera. Цьо-
го вечора голосом Фредді ста-
не голос віолончелі Олексан-
дра Пірієва.

Мagic SAХ, що звучатиме 7 
вересня, відбудеться за учас-
тю французького саксофоніс-
та Клода Делангля (Франція), 
дослідника й педагога, одно-
го з найвидатніших саксофо-

ністів сучасності, метра фран-
цузького саксофонового мис-
тецтва, що гратиме танго-етю-
ди, які йому присвятив Астор 
П’яццолла, 100-річчя якого 
цьогоріч відзначає світ.

Концерт «Скорик-Мусорг-
ський» відбудеться 5 вересня. 
У ньому братимуть участь ви-
значна українсько-шведська 
піаністка Наталя Пасічник, що 
гратиме «Варіації на швед-
ську тему», які саме їй присвя-
тив Мирослав Скорик, і пере-
можець понад 30 міжнародних 

конкурсів японський саксофо-
ніст Кента Ігараші.

«Завдяки таким фестива-
лям ми не просто даємо лю-
дям змогу насолодитися якіс-
ною музикою. Ми формуємо 
нову візію Маріуполя, міста з 
величезними культурними й 
туристичними можливостями. 
Ми заявляємо на всю країну, 
що наше місто біля моря спра-
ведливо вважають культур-
ним центром України», — кон-
статує Маріупольський місь-
кий голова Вадим Бойченко.
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