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Міністр розвитку громад та територій про те,  
що підготовка до опалювального сезону перебуває  
у фокусі уваги уряду

ЄС не визнає російських 
виборів у Криму

ПОЗИЦІЯ. «Ми ніколи не визнаватимемо виборів в анек-
сованому Криму, тому що Крим — це Україна. Ми також за-
непокоєні тим, що громадяни України та населення терито-
рій України на сході, які поки перебувають поза контролем за-
конної влади України, отримували (від Росії. — Ред.) паспорти 
для участі в цих російських виборах. Це суперечить духу мін-
ських угод, цілям мінських домовленостей. Ми закликаємо Ро-
сію та очікуємо, що вона утримуватиметься від дій, які супере-
чать зобов’язанням, що випливають із мінських угод», — зая-
вив у Брюсселі на брифінгу для преси речник ЄС Пітер Стано.

Раніше, повідомляє Укрінформ, МЗС України висловило рі-
шучий протест та засудило протиправну організацію і прове-
дення Росією 17—19 вересня виборів депутатів до державної 
думи на тимчасово окупованій території Криму і примусове за-
лучення до участі в них громадян України з виданими їм у неза-
конний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупо-
ваних територіях у Донецькій та Луганській областях.

ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШОВ:

ЦИФРА ДНЯ

18 771 угоду 
в межах ринку землі укладено  

з моменту його започаткування 1 липня. 
За інформацією Мінагрополітики,  

доступ до Державного земельного 
кадастру мають понад 5 тис. нотаріусів

«Передусім маємо говорити 
про фізичну готовність.  

За даними органів 
місцевого самоврядування, 

вона становить 
понад 90%».

Державні гарантії 
допомагають 
розвиватися

ПІДТРИМКА. На портфельній основі банки надали 2018 
кредитів на загальну суму 5 мільярдів 543 мільйони гривень
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На прикладі Полтавщини «Урядовий 
кур’єр»  аналізує, як спільними 
зусиллями держави й господарств 
відновити втрачені позиції  
в овочівництві

АПК: ЧАС ПЕРЕМІН  

За співвідношенням ціна-якість 
бронежилети «Корсар» українського  
ТОВ НВП «Темп-3000» не лише 
конкурентні в світі, а й дають фору 
багатьом іноземним аналогам

ЦИТАТА ДНЯ

Від економіки споживання до економіки споживача
АКТУАЛЬНО. Того, хто щодня купує товари та послуги й інвестує в економіку,  
має захищати держава

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Важливість споживача для 
економіки держави, в якій 

живе, — доконаний факт. У 
більшості розвинених країн ЄС 
і в Сполучених Штатах люди-

ну, яка часто ходить в магазин, 
кав’ярню чи майстерню, визнано 
основним економічним інвесто-
ром. Розрахунок, оприлюднений 
Єврокомісією, свідчить: 57% еко-
номіки ЄС за витратами форму-
ють саме споживачі, які постійно 
купують товари чи послуги.

В Україні це поки не так. То-
вари й послуги, які отримуємо, 
не завжди відповідають нашим 
запитам і нерідко бувають сум-
нівної якості. А придбавши щось 
неякісне і не маючи можливості 
поскаржитися й повернути ко-
шти, навряд чи ми звертатиме-

мося до такого продавця чи на-
давача послуг знову. Це тому, 
що в Україні, на жаль, до спожи-
вача й досі ставляться не як до 
повноправного суб’єкта ринко-
вих відносин, а переважно як до 
об’єкта майнових інтересів біз-
несу. В той час як споживач на-

магається знайти найякісніший 
товар за найнижчою ціною, на-
ша економіка споживання, а не 
споживача, спонукає його купу-
вати менш якісне, а тому постій-
но придбавати нове, ви-
трачаючи якомога більше 
коштів. 3
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Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України 
від 20 серпня 2021 року «Про 
Стратегічний оборонний 
бюлетень України»
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оголошення

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

Слідчий Головного слідчого управління Служ-
би безпеки України Щебет М. Р. за погодженням 
із прокурором відділу Офісу Генерального проку-
рора Нечиталюком М. М. відповідно до ст.ст. 40, 
42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє 
про підозру Толмачову Олександру В’ячеславовичу, 
23.01.1971 року народження; уродженцю м. Севас-
тополя; мешканцю м. Севастополя, Україна, вул. Ка-
терна, 2А; громадянину Російської Федерації, у кри-
мінальному провадженні № 42014010720000002 від 
01.03.2014 про те, що він підозрюється у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 110 КК України (вчинення умисних дій з метою 
зміни меж території та державного кордону Украї-
ни на порушення порядку, встановленого Конститу-
цією України, за попередньою змовою групою осіб, 
які призвели до тяжких наслідків); ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437 КК України (ведення агресивної війни за по-
передньою змовою групою осіб); ч. 5 ст. 27, ч. 3  
ст. 110 КК України (пособництво у вчиненні умисних 
дій з метою зміни меж території та державного кор-
дону України на порушення порядку, встановлено-
го Конституцією України, за попередньою змовою 
групою осіб, які призвели до тяжких наслідків); ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України (підбурювання до вчи-
нення державної зради — діяння, умисно вчиненого 
громадянином України на шкоду суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканності, оборо-
ноздатності, державній безпеці України, а саме: пе-
рехід на бік ворога в період збройного конфлікту, 
надання іноземній державі та її представникам допо-
моги в проведенні підривної діяльності проти Укра-
їни); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України 
(пособництво у веденні агресивної війни за попере-
дньою змовою групою осіб), за фактами вчинення 
20-22.03.2014 в м. Севастополі протиправних дій, 
пов’язаних зі збройною агресією Російської Федера-
ції проти України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщу-
ватиметься на веб-сайті Офісу Генерального проку-
рора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про 
здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Толмачов Олександр В’ячеславович, 
23.01.1971 року народження, який проживає за адре-
сою: 99011, м. Севастополь, вул. Катерна, 2А, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінального проце-
суального кодексу України викликається прокуро-
ром відділу 18/1/1 Офісу Генерального прокурора 
Нечиталюком М.М. на 04.10.2021 на 10 год. 00 хв. до 
Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15, каб. № 1408Б (тел. (044)596-
72-73), — для допиту як підозрюваного і проведення 
інших слідчих та процесуальних дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42014010720000002 від 
01.03.2014. Про неможливість явки необхідно зазда-
легідь повідомити прокурора. 

Поважними причинами неприбуття особи на ви-
клик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що; 

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 

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 унеможливлю-

ють з›явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття на виклик:
1) якщо підозрюваний, який був у встановленому 

порядку викликаний, не з’явився до прокурора без 
поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, до нього може бути застосовано при-
від або на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб;

2) ухилення від явки на виклик прокурора (непри-
буття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває 
на тимчасово окупованій території України, терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України дер-
жавою-агресором, є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Південним міжобласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету України, 

у зв’язку із неможливістю вручення вимоги 
№ 65-02/3397 від 02.09.2021  про  надання  

інформації  щодо  розміру  доходу  
ТОВ  «ЮЖМОРСЕРВІС» (вул. Данила Щербаківсько-

го, буд. 47, м. Київ, 04111, ідентифікаційний  
код юридичної особи — 35178926)  за місцезнахо-
дженням, вказана вимога розміщена на офіційному 

веб-сайті АМКУ (http://www.amcu.gov.ua).

У Першій Харківській міській державній 

нотаріальній конторі відкрито спадкову справу 

до майна померлого 02 березня 2021 року 

Харсеєва Віталія Миколайовича, 14 лютого 

1936 року народження. Просимо зацікавлених осіб 

протягом місяця від публікації звернутися 

до нотаріальної контори за адресою: 61003, 

м. Харків, м-н Конституції, 1.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційно-

го суду від 31.08.2021 у справі № 991/5724/21 на-

дано дозвіл на здійснення спеціального досудо-

вого розслідування у кримінальному провадженні 

стосовно підозрюваної Бичихіної Олени Анатоліїв-

ни, 08.05.1972 року народження, громадянки Укра-

їни,  зареєстрованої за адресою: м. Дніпро, вул. Ман-

дриківська, 147, кв. 42, яка підозрюється у вчинен-

ні кримінального  правопорушення, передбаченого  

ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні 

№ 12017040000000531 від 06.03.2017. 

Заступник керівника ГПД НАБУ

Скомаров О. В. (тел. +38(044)246 33 13)

Прокурор САП Офісу Генерального прокурора

Василенков Б. М. (тел. +38(044)2004913)

ПОВІСТКА 
про виклик Пащенка О. М.

Пащенко Олексій Миколайович, 13.05.1987 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Слов’янський район, с. Малинівка, вул. Центральна, 
буд. 34, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 24.09.2021 у період часу 
з 09:00 до 14:00 до службового кабінету №4 слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, до начальника 1 відділення слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях підполковника юстиції Черечина Андрія Ва-
сильовича за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Морських десантників, буд.20, для вручен-
ня повідомлення про підозру у кримінальному про-
вадженні №22014050000000097 від 08.08.2014 за ч.1 
ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 27 та 30 ве-
ресня 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 для 
допиту в якості підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

13.09.2021 Національний банк України прийняв 
рішення про виключення з Державного реєстру фі-
нансових установ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД-
КАПІТАЛ ДЕРЕЦЬКИЙ І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 
34668764), Кредитну спілку «Фортуна-Експрес» (код 
ЄДРПОУ 33075324) на підставі поданих ними за-
яв, а також ПрАТ «СФГ «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ» (код  
ЄДРПОУ 31565863), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ЧЕРНІВ-
ЦІ» (код ЄДРПОУ 33540175), КРЕДИТНУ СПІЛ-
КУ «САМОПОМІЧ» (код ЄДРПОУ 25076932), КРЕ-
ДИТНУ СПІЛКУ «КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІОНАЛ» (код ЄДРПОУ 26415738), КРЕДИТ-
НУ СПІЛКУ «ЛАГВІС» (код ЄДРПОУ 26258061), ЗА-
КАРПАТСЬКУ ОЩАДНУ КРЕДИТНУ СПІЛКУ (код  
ЄДРПОУ 25452281), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «АВС КРЕ-
ДИТ» (код ЄДРПОУ 26552501), КРЕДИТНУ СПІЛ-
КУ «ПЕРШИЙ ДІАЛОГ» (код ЄДРПОУ 33142840), 
КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ЮК ДЕМОС» (код ЄДРПОУ 
33210627), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ЗЕМЛЕВЛАСНИК» 
(код ЄДРПОУ 33199640), КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ЄВРО-
КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 37266599) у зв’язку із відсут-
ністю у них чинних ліцензій на право надання фінан-
сових послуг.

Втрачений судновий білет 
серія БІ № 11296 на катер 
прогулянковий «Дімон», 

бортовий номер УМБ-100к 
пм, виданий Держрічінспе 

кцією України 02 липня 1999 
року на ім’я Дюміна 

Анатолія Григоровича, 
вважати недійсним.

До відома засудженого Бозявкіна Василя Васильовича: кри-
мінальне провадження за касаційною скаргою захисника Лебє-
дєва О. В. на вирок Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 03 вересня 2020 року та ухвалу Запорізько-
го апеляційного суду від 18 січня 2021 року щодо Бозявкіна Ва-
силя Васильовича призначено до розгляду Верховним Судом на 
11:00 годину 04 листопада 2021 року за адресою вул. Пилипа 
Орлика, 4, м. Київ.

Суддя Наталія Білик

КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» повідомляє, що згідно наказу в. о. ге-
нерального директора Анкіна М. Л. №113-02-04 від 06.09.2021 року, на виконання по-
станови Кабінету Міністрів України №301 від 20.04.2016 року,  розпочато процедуру 
списання з балансу КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» багатоквартирного 
будинку, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Багговутівська, 1а. Детальна 
інформація на офіційному веб-сайті КНП КОР «КОКЛ», https://kokl.ua/ua/, власники по-
відомлені про процедуру списання адресними листами та оголошеннями розміщени-
ми на прибудинковій території (зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будин-
ків та біля них).

Втрачене свідоцтво  
на право власності 

серія СТА №230300, видане 
Реєстраційною службою Дні-

пропетровського міського 
управління юстиції Дніпропе-

тровської області 06.05.2015 р. 
на ім’я Коваленка Сергія 

Петровича на квартиру за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Виконко-

мівська, буд. 28, кв. 6, 
вважати недійсним.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-
вальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному 
провадженні за  № 52017000000000016 від 04 січня 2017 року за об-
винуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 
ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 постановле-
но здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 призначено 
судовий розгляд у кримінальному провадженні № 52017000000000016 
від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим викликається Біленький Олексій 
Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадянин України, який 
народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрований за 
адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, кв. 31, адреса останнього ві-
домого місця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 5, кв. 10, 
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень перед-
бачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, в судове засідання, яке відбудеться  28 
вересня 2021 року о 10:00 год.  у приміщенні Вищого антикорупційного 
суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задорож-
на Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

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

Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну 
екологічну оцінку проєкту Стратегії розвитку внутрішнього 

водного транспорту України на період до 2031 року  
та плану заходів з її реалізації

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 
з метою отримання та врахування зауважень і пропозицій громад-
ськості на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України  
www.mtu.gov.ua у розділі «Оголошення» оприлюднено звіт про страте-
гічну екологічну оцінку проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водно-
го транспорту України на період до 2031 року та плану заходів з її реа-
лізації (далі — Звіт) та проєкт розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про схвалення Стратегії розвитку внутрішнього водного транспор-
ту України на період до 2031 року та затвердження плану заходів з її ре-
алізації» (далі — проєкт розпорядження КМУ).

Зауваження і пропозиції до Звіту та проєкту розпорядження  
КМУ подаються до Управління морського та річкового транспор-
ту Міністерства інфраструктури України на адресу: пр-т Перемо-
ги, 14, м. Київ, 01135 або в електронному вигляді на електронну адре-
су: innamoskalenko@mtu.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дати пу-
блікації. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не 
розглядаються.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановления слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваної Качури О. С.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.09.2021 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні №22020260000000068 від 23.10.2020 сто-
совно Качури Ольги Сергіївни, 12.05.1970 року народження, громадян-
ки України, українки, останнє відоме місце реєстрації та проживання: 
вул. Івана Ткаченка, 147, кв. 87, м. Донецьк, підозрюваній у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА про виклик підозрюваної

Підозрюваній Качурі Ользі Сергіївні, 12.05.1970 р.н., зареєстрованій 
за адресою: вул. Івана Ткаченка, 147, кв. 87, м. Донецьк, на підставі 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 24 вересня 2021 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій 
обл. за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, до старшого слідчого в 
ОВС Гризунова Геннадія Володимировича, р.т. (0372)595440, для пові-
домлення про завершення досудового розслідування, відкриття й озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні №22021260000000033 від 16.09.2021, ви-
діленому з кримінального провадження №22020260000000068. 

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Хруста-
льова Сергія Сергійовича, 07.02.1985 р. н., уродженця м. Маріу-
поль Донецької обл., зареєстрованого за адресою м. Маріуполь, 
пр. Перемоги,94, кв.61, як обвинуваченого у кримінальному про-
вадженні №296/9651/16-к 1-кп/296/97/21 по обвинуваченню йо-
го у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в су-
дове засідання, що призначено на 01 жовтня 2021 р. на 08 год. 
30 хв. та на 13 жовтня 2021 р. на 09 год. 00 хв. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адресою м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, каб. №106.

Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Наточеєва Олексія Миколайовича, 
23.12.1973 р. н., як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/8814/19 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О. Б. у судові завдання, що відбу-
дуться 07 жовтня 2021 року о 08.30 год. та 19 жов-
тня 2021 року о 08.30 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. 
Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1 (каб. 
300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Петрикова Андрія Вікторовича, 20.06.1984 р. 
н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/3045/21 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покаті-
лова О. Б. в підготовче судове засідання, що відбу-
деться 06 жовтня 2021 року о 08.30 год. та у судо-
ве засідання, що відбудеться 26 жовтня 2021 року о 
08.30 год. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Бабуцідзе Марину Георгіївну, 
29.05.1987 р. н., як обвинувачену у кримінально-
му провадженні № 296/4759/18 1-кп/296/369/21 
у вчиненні кримінальних правопорушень за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Шимон Л.С. в судове засідання, 
що відбудеться 09.10.2021 року о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя Шимон Л. С.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +6  +11 Черкаська +1  +6 +6  +11
Житомирська +1  +6 +5  +10 Кіровоградська +2  +7 +7  +12
Чернігівська +1  +6 +5  +10 Полтавська +1 +6 +6  +11
Сумська +1  +6 +6  +11 Дніпропетровська +1  +6 +7  +12
Закарпатська +1  +6 +7  +12 Одеська +4  +9 +10  +15
Рівненська +1  +6 +5  +10 Миколаївська +3  +8 +9  +14
Львівська +1  +6 +6  +11 Херсонська +4  +9 +10  +15
Івано-Франківська +1  +6 +67  +11 Запорізька +3  +8 +9  +14
Волинська +1  +6 +6  +11 Харківська +2  +7 +8  +13
Хмельницька +1  +6 +6  +11 Донецька +4  +9 +9  +14
Чернівецька +2  +7 +7  +12 Луганська +3  +8 +10  +15
Тернопільська +1  +6 +6  +11 Крим +4  +9 +10  +15
Вінницька +2  +7 +6  +11 Київ +4  +6 +7  +9

Укргiдрометцентр

Європарламент закликав припинити наукові 
досліди на тваринах

ГУМАННІСТЬ. Використан-
ня тварин у дослідах для тес-
тування безпечності косметич-
них засобів заборонено в ЄС з 
2009 року. Проте 2017-го у кра-
їнах ЄС було вбито 12 мільйо-
нів тварин, яких використовува-
ли переважно в наукових дослі-
дженнях.

У резолюції, яку Європарла-
мент ухвалив у Страсбурзі ми-
нулого тижня, визнано, що ви-

пробування на тваринах сприя-
ли науковим дослідженням і до-
сягненням медицини та винай-
денню безпечних вакцин, зо-
крема проти COVID-19. Євро-
депутати розуміють, що іноді 
експерименти на тваринах усе 
ще потрібні, щоб отримати нау-
кове уявлення про певні захво-
рювання, оскільки інших мето-
дів, які не передбачають вико-
ристання тварин, не існує. Про-

те в резолюції наголошено, що 
ці тестування «слід проводити 
лише за умови мінімізації болю, 
стресу та страждань» тварин, 
аби гарантувати їм весь можли-
вий захист.  Резолюція закли-
кає до ухвалення загальноєв-
ропейського плану дій з визна-
ченими термінами поступового 
припинення використання тва-
рин у дослідженнях та випробу-
ваннях. На думку євродепута-

тів, зміна процедур тестування 
на живих тваринах може відбу-
тися тоді, коли це стане «мож-
ливим з наукової точки зору». 

З 1986 року в ЄС чинне спе-
ціальне законодавство про ви-
користання тварин з науковою 
метою. На сьогодні ці прави-
ла обмежують випробування 
на тваринах для досліджень та 
встановлюють вимоги до їх роз-
міщення та догляду.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Американського 
мільйонера визнали 
винним у вбивстві 
20-річної давності

ЗЛОЧИН.  Мультимільйонера, магната у галузі нерухомос-
ті із Нью-Йорка Роберта Дерста визнав винним у вбивстві пер-
шого ступеня суд присяжних, засідання якого відбулося напри-
кінці минулого тижня. Багатія звинувачували у вбивстві його 
близької подруги Сьюзан Берман, яке трапилося 2000 року в 
Лос-Анджелесі. Дерста підозрюють ще у двох вбивствах, які він 
скоїв за 39 років. Жертвами вбивці-мільйонера стали його дру-
жина та колишній сусід. 

Робертові Дерсту загрожує довічне ув’язнення без можли-
вості умовно-дострокового звільнення. У виступі прокурор опи-
сав Дерста як заможного і самозакоханого психопата. За йо-
го словами, мільйонер убив Сьюзан  Берман ударом у голо-
ву, щоб приховати зникнення своєї дружини. Студентка медич-
ного факультету Кетлін Маккормак-Дерст пропала безвісти у 
Нью-Йорку 1982 року. Прокуратура заявила, що Сьюзан Бер-
ман допомогла Дерсту приховати вбивство, забезпечивши йо-
му фальшиве алібі. Через майже два десятки років Сьюзан по-
чала натякати спільним знайомим, що допомогла Дерсту при-
ховати злочин. Щоб покласти край цим розмовам, зловмисник 
вирішив убити Берман.

Під час судового розгляду прокуратура визнала Дерста при-
четним до вбивства Моріса Блека, яке сталося 2001 року. На 
той час Моріс жив у місті Галвестон, штат Техас, а Дерст був 
його сусідом. Під час судового процесу 2001-го мільйонера ви-
правдали у цій справі, хоч він розповів, як розчленував тіло 
Блека і сховав останки. Він стверджував, що застрелив  сусіда 
випадково під час сварки.

78-річний багатій-убивця пересувається на інвалідному віз-
ку, і адвокати називають його хворим літнім чоловіком. Він не 
був присутнім у залі під час останнього судового розгляду, бо 
перебуває на самоізоляції, оскільки контактував з людиною, 
хворою на COVID-19.

Компанія НВО 2015 року зняла документальний серіал про 
Роберта Дерста. В останньому епізоді серіалу Дерст, не усві-
домлюючи, що мікрофон все ще працює, промовляє сам до се-
бе: «Убив їх усіх, звичайно. А що мені залишалося робити?»  
Дерсту вдавалося кілька разів тікати від слідства та поліції.  
Якийсь час він жив у Техасі, видаючи себе за німу жінку. 

Серіал Netflix опинився у центрі скандалу
СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Гру-

зинська шахістка п’ятиразова 
чемпіонка світу Нона Гапрін-
дашвілі подала позов про-
ти американської компанії 
Netflix, звинувативши її у на-
клепі. 80-річна шахістка ствер-
джує, що її хибно зобразили у 
популярному мінісеріалі Netflix 
«Ферзевий гамбіт». Ідеться 
про фінальний епізод, у яко-
му під час розмови про голо-
вну героїню Бет Гармон згада-
но Нону Гапріндашвілі: «Єди-
не, що незвично в ній, — це 
її стать, але навіть це не уні-
кально для Росії. Є Нона Га-
пріндашвілі, але вона чемпіон-
ка світу серед жінок і ніколи не 
грала з чоловіками».

У позові, поданому до фе-
дерального окружного суду 
Лос-Анджелеса, вказано, що 
«Netflix безсоромно і навмис-
не збрехав про заслуги Га-
пріндашвілі і зробив це з де-
шевою і цинічною метою по-
силити драматичний ефект, 
показавши, що його вигада-

на героїня зуміла зробити те, 
що жодна інша жінка, зокрема 
Гапріндашвілі, не робила». По-
зивачка називає твердження, 
що вона ніколи не грала проти 
чоловіків, «свідомо неправди-
вим, сексистським і таким, що 
принижує гідність».

Вона наголошує, що епізод, 
у якому пролунала неправ-
дива інформація, стосується 
1968 року, а доти Гапріндашві-

лі вже провела матчі приблиз-
но з 60 чоловіками-шахістами, 
десятеро з яких були гросмей-
стерами. Тепер Нона Гапрін-
дашвілі вимагає від Netflix пу-
блічного вибачення за помил-
кову інформацію в серіалі, її 
спростування і 5 мільйонів до-
ларів компенсації, повідомляє 
ВВС.

Netflix вважає претензії не-
обґрунтованими. Компанія за-

явила, що «дуже поважає Га-
пріндашвілі та її блискучу 
кар’єру, але захищатиме свої 
права через суд». 

Нона Гапріндашвілі стала 
чемпіонкою Грузії 15-річною. 
У 21 рік вона перемогла на 
чемпіонаті світу серед жінок 
і успішно захищала це зван-
ня 16 років — з 1962-го по 
1978-й.  Це перша жінка в іс-
торії шахів, яка отримала ти-
тул міжнародного гросмей-
стера серед чоловіків. Це бу-
ло 1978 року.

Драматичний мінісеріал 
«Ферзевий гамбіт» американ-
ського режисера і сценарис-
та Скотта Френка вийшов на 
Netflix торік.  У центрі сюжету 
— життя обдарованої дівчини 
Бет Гармон, яка долає життє-
ві труднощі та прагне досяг-
ти успіху в шахах. Упродовж 
28 днів після прем’єри серіал 
подивилися 62 мільйони осіб. 
Цього року він отримав дві 
премії «Золотий глобус» та 18 
номінацій на «Еммі».

Учені вважають морально прийнятним повернути до життя вимерлі види тварин
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Новітні технології: вчені обіцяють 
воскресити мамонта

НАУКА. Американська ком-
панія Colossal bioscience заяви-
ла, що може використати гене-
тичну технологію CRISPR для 
відтворення тварин, які вимерли 
понад 11 тисяч років тому. За-
сновник фірми, американський 
генетик та біоінженер Джордж 
Черч, оголосив про започатку-
вання нового проєкту, який по-
верне до життя мамонта. 

«Ще ніколи людство не на-
магалося використати силу цієї 
технології для відновлення еко-
систем, для зцілення Землі та 
збереження її майбутнього за 
рахунок заселення вимерлими 
тваринами», — сказав підпри-
ємець і співзасновник Colossal 
Бен Ламм. А Джордж Черч на-
голосив, що його компанія «ви-
користає прогрес, досягнутий у 
технологіях зчитування та запи-
су ДНК, і пристосує його до гло-
бальних проблем екологічного 
збереження».

Ученим удалося знайти бив-
ні мамонта, кістки та інші мате-
ріали, щоб виділити ДНК тва-
рини. Потім цю ДНК вставлять 
в геном азіатського слона, щоб 
сформувати гібрид, повідомляє 
компанія. Науковці стверджу-
ють, що на цей проєкт їм вдало-

ся зібрати 15 мільйонів доларів 
від інвесторів.

Прихильники ідеї відтворен-
ня вимерлих видів стверджу-
ють, що цей процес може до-
помогти людям отримати но-
ві знан ня з біології, еволюції та 
технологій. Вони також вважа-
ють морально прийнятним по-
вернути до життя вимерлі ви-
ди тварин. Об’єктом для сво-
го першого проєкту Colossal 

bioscience обрали мамонта, бо 
переконані, що воскресла тва-
рина  оживить Арктику і упо-
вільнить процес глобального 
потепління. 

Дослідження, проведене у 
березні 2017 року і опублікова-
не в журналі Nature Ecology & 
Evolution, засвідчило: програми 
відновлення вимерлих видів бу-
дуть надто дорогими. Науковці, 
які проводили це дослідження, 

дотримуються думки, що дер-
жавні чи приватні кошти, що на-
дано на такі експерименти, ліп-
ше використовувати для захис-
ту видів, які живуть нині.

Серед інших недоліків цих 
технологій — імовірність того, 
що відтворені прадавні твари-
ни стануть переносниками дав-
ніх патогенів, які можуть інфіку-
вати людей, а також негативно 
вплинуть на довкілля.


	21_p1
	21_p2
	21_p3
	21_p4
	21_p5
	21_p6-7
	21_P8-13
	21_p14
	21_P15
	21_p16

