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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 5 листопада 2021 року
USD 26.19 EUR 30.2848 RUB 3.6705 / AU 46948.98 AG 626.22 PT 27358.34 PD 53544.93

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

Міністр закордонних справ про активізацію відносин 
із РЄ після затишшя, спричиненого необґрунтованим 
поверненням російської делегації до ПАРЄ

Вакцинація охоплює 
дедалі більше людей

АКТУАЛЬНО. Понад 10 мільйонів українців отримали першу 
дозу вакцини проти COVID-19. І понад 7,5 мільйона — дві дози. 
З них вакцинами виробництва компанії Pfizer-BioNTech щепле-
но понад 4,3 мільйона людей, CoronaVac — понад 3 мільйони, 
вакциною AstraZeneca — понад 1,3 і Moderna — понад мільйон. 
Від початку кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених 
припадає на вікову групу громадян 20—39 років. Нині 1174 ме-
дичні заклади мають договори з НСЗУ на проведення вакцина-
ції, з них 65 приватні і 14 лікарів-ФОП, розповіла на брифінгу 
заступник голови Національної служби здоров’я Тетяна Бойко.

Роботу медпрацівників, залучених до вакцинації від COVID-19, 
оплачує держава. Для цього медзаклад має укласти договір з 
НСЗУ. Програмою медичних гарантій на 2021 рік передбаче-
но окремий пакет з вакцинації від COVID-19, а бюджетом про-
грами на ці цілі передбачено 1,5 мільярда гривень. Медзаклади 
отримують оплату за фактичну кількість щеплених: 25 гривень 
за першу дозу і 60 за другу, повідомляє пресслужба відомства.

З початку року НСЗУ виплатила понад 397 мільйонів гривень 
на проведення таких щеплень.

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

3,5% 
становитиме зростання ВВП України  

у 2021—2022 роках згідно  
з оновленим прогнозом ЄБРР

«Можемо на повній 
швидкості надолужувати 

втрачене й розвивати 
відносини з Радою Європи 

на користь і України, 
і Європи загалом».

Уряд зазнав певних 
ротацій 

КАДРОВІ ЗМІНИ. Верховна Рада призначила нових очільників 
Міноборони, МінТОТ, Мінстратегпрому та Мінекономіки
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ЗУСТРІЧ У ДОРОЗІ

У Черкасах через 
непорозуміння з головою 
ОСББ книгозбірні 
відімкнули електроенергію. 
Як розв’язати проблему?

СУСПІЛЬСТВО

Вчителька з маленького 
містечка Українськ  на 
Донеччині  Елла Даниліна 
розповіла кореспондентові 
«УК» про що мріють її учні   

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
15 жовтня 2021 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Світ має бачити, кого Росія направляє проти нас
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ. У відповідь на затримання в зоні ООС озброєного «спостерігача»  
і громадянина РФ в окупованому Донецьку спробували блокувати роботу міжнародної місії ОБСЄ

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Хоч що кажіть, шановні читачі, а 
варто ще й ще зняти капелюха 

перед геніальністю одного з найви-
значніших учених в історії людства. 

Ідеться про  науковця, який колись 
сказав: мовляв, у нашому світі іс-
нують лише дві безмежні й нескін-
ченні речі — Всесвіт і дурість. Хі-
ба не пророк? Адже чітко вказую-
чи на вкрай несимпатичну людську 
хибу, автор теорії відносності та ін-

ших наукових відкриттів і законів 
тоді навіть гадки не мав про май-
бутні масштаби кремлівської про-
паганди, поширення брехні, інсину-
ацій та безкінечної практики пере-
кладання провини і власних косяків 
з хворої голови на здорову. Та його 

передбачення збулися досить точ-
но, бо згаданій ду…, даруйте, гео-
політиці наших агресивних і віро-
ломних сусідів, поки не видно ні кін-
ця, ні краю. Причому вона не тіль-
ки безмежна, а й дуже токсична і 
небезпечна. Свіжим прикладом та-

ких цинічних дій, де залишки розу-
му важко розгледіти навіть під по-
тужним мікроскопом, стала й «без-
строкова народна акція протесту» 
та блокування роботи між-
народної місії ОБСЄ в окупо-
ваному Донецьку. 3

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголошував з трибуни Верховної Ради подання кандидатів на посади очільників 
МінТОТ, Мінстратегпрому й Мінекономіки 
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документи

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею рішення 

про здійснення спеціального досудового 
розслідування

м. Тячів                 29.10.2021
Ухвалою слідчого судді Тячівського районно-

го суду Закарпатської області Бобрушко В. І. від 
26.10.2021 (унікальний номер судової справи в Єди-
ному реєстрі судових рішень № 493/14-к, прова-
дження № 1-кс/307/894/21) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні за підозрою Бушін-
ського Федора Федоровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1  
ст. 115 КК України, відомості про яке 01.02.2013 вне-
сені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12013070160000221.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із ре-

єстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за   
№ 42014200350000045 від 18 листопада 2014 року, в якому Квірель Андрій Олександрович 
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07 жовтня 2021 призначено підготовче су-
дове засідання у кримінальному провадженні № 42014200350000045 від 18 листопада 2014 
року. У зв’язку з чим викликається Квірель Андрій Олександрович, 11 лютого 1982 року на-
родження, який народився в м.Охтирка Сумської обл., громадянин України,  зареєстрований 
за адресою: 42704, Сумська обл., м.Охтирка, пров.Штагера, 14, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 2  
ст. 366 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 17 листопада 2021 року о 10:30 год  
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), голо-
вуючий суддя: Федоров О. В., судді: Задорожна Л. І., Шкодін Я. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом. 

Повістка про виклик 

Підозрюваний Дячук Іван Михайлович, 19.01.1987 р.н., останнє відоме міс-
це проживання за адресою: Закарпатська область, м. Рахів, вул. Партизанська, 
66, відповідно до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам, необхідно з’явитись 
10.11.2021 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділення Рахівського РВП ГУНП в За-
карпатській області за адресою: м. Рахів, вул. Карпатська, 15а,  для участі у до-
питі як підозрюваного у кримінальному провадженні №12018070140000082 від 
22.01.2021, за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, а також проведенні інших слідчих 
та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового роз-
слідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення 
обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у рамках 
вказаного кримінального провадження.

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

Слідчий СВ Рахівського РВП Білоус І. В.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ футболу»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 34182905) повідомляє, що рішен-

ням засновника (учасника) юридичної особи або уповноваженого ним орга-
ну прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи в резуль-
таті ліквідації.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ футболу» 
призначено Марача Івана Івановича.

 Письмові вимоги кредиторів розглядаються до 20.12.2021 р. Письмо-
ві вимоги приймаються за адресою: 02072, Україна, м. Київ, пр-т Бажана,  
14-А, офіс 2-А.

З 5.11.2021 Головне управління розвідки Міністерства оборони  
України  проводить конкурс щодо придбання до 7 (семи) трикімнатних 
квартир на вторинному ринку у місті Київ. 

Стан квартир повинен бути придатний для проживання.
Конкурсна документація розміщена на веб-сайті: gur.gov.ua.
Конкурсна комісія працює за адресою м. Київ, вул. Електриків, 33  

понеділок — п’ятниця з 9.00 до 17.00, інформація за тел. (044) 428 62 69.
Строк подання конкурсних пропозицій — до 11.00 год. 16.11.2021.

Василівський районний суд Запорізької області викликає Попова 
Олександра Олеговича, 05.02.1981 р.н., у судові засідання по кримі-
нальному провадженню № 1-кп/311/5/2021 відносно Попова Олексан-
дра Олеговича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, які відбудуться 15 листопада 2021 року о 09:30 год., 20 грудня 
2021 року о 13:30 год., у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, 
м. Василівка Запорізької області. 

Суддя Нікандрова С. О.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2021 р. № 1270-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків генерального директора 

Державного концерну  
«Ядерне паливо» на Пересту Я. І.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку генерального ди-
ректора Державного концерну «Ядерне паливо», виконання обов’язків генерально-
го директора зазначеного Концерну на радника генерального директора Державного 
концерну «Ядерне паливо» Пересту Яна Івановича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1300-р 
Київ

Про схвалення проектів листів Уряду України  
щодо участі України у Глобальній ініціативі 

щодо скорочення викидів метану  
«Global Methane Pledge»

Схвалити проекти листів Уряду України щодо участі України у Глобальній ініціати-
ві щодо скорочення викидів метану «Global Methane Pledge».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1303-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ 
на 2021 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству вну-
трішніх справ на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл ви-
датків споживання шляхом:

зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 1003010 «Керівництво та управ-
ління Національною гвардією України» на 62 036 тис. гривень (з них оплата праці — 
52 343 тис. гривень);

збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 1003020 «Забезпечення виконан-
ня завдань та функцій Національної гвардії України» на 62 036 тис. гривень (з них 
оплата праці — 52 343 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Міністерству внутрішніх справ — погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1304-р 
Київ

Про виділення коштів для проведення 
аварійно-відновних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 
10—20 липня 2021 р. на території 

Закарпатської області
1. Виділити Закарпатській облдержадміністрації 44 410,856 тис. гривень для про-

ведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що 
склалася 10—20 липня 2021 р. на території Закарпатської області.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за ра-
хунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Закарпатській облдержадміністрації:

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Мі-
ністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених 
у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2021 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Дер-
жавній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим 
розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1307-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
з підготовки та відзначення 70-річчя  
з дня народження Назарія Яремчука

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 70-річчя з дня народжен-
ня Назарія Яремчука, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській державним адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, за-
твердженого цим розпорядженням, з урахуванням вимог законодавства щодо запо-
бігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, 
а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2021 р. № 1307-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 70-річчя 

з дня народження Назарія Яремчука
1. Провести:
у закладах культури тематичні культурно-мистецькі та культурно-освітні заходи, 

літературні та мистецькі конкурси, дискусії, конференції, засідання за круглим сто-
лом, наукові читання для відвідувачів різних вікових категорій, бесіди, лекції, тема-
тичні заняття, літературно-мистецькі виставки, науково-практичні конференції.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2021 року;

у м. Чернівцях фестиваль — конкурс сучасної української пісні «Стожари» іме-
ні Назарія Яремчука.

Чернівецька обласна держадміністрація.
Листопад 2021 року;

у м. Вижниці Чернівецької області фестиваль української естрадної пісні «Пісня 
буде поміж нас» імені Назарія Яремчука та концерт переможців фестивалю попе-
редніх років.

Чернівецька обласна держадміністрація.
Жовтень — листопад 2021 року.

2. Забезпечити:
вручення обласної премії імені Назарія Яремчука.

Чернівецька обласна держадміністрація.
Листопад 2021 року;

інформаційну підтримку щодо створення біографічного фільму про Назарія 
Яремчука та музичного альбому із творів митця.

МКІП, Держкіно.
Протягом 2021—2022 років;

випуск поштової марки та конверта за проектом «Власна марка» та здійснення 
спецпогашення поштової марки до 70-річчя з дня народження Назарія Яремчука.

Мінінфраструктури, АТ «Укрпошта» (за згодою).
Листопад 2021 року.

3. Сприяти:
широкому висвітленню заходів із підготовки та відзначення 70-річчя з дня наро-

дження Назарія Яремчука в засобах масової інформації.
МКІП, Держкомтелерадіо,  
АТ «НСТУ» (за згодою), обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Протягом 2021 року;

виготовленню, поширенню та розміщенню соціальної реклами, присвяченої 
70-річчя з дня народження Назарія Яремчука.

Обласні та Київська міська держадміністрації, МКІП.
Протягом 2021 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1309-р 
Київ

Деякі питання управління Державним 
агентством з питань кіно об’єктами 

державної власності
1. Передати цілісні майнові комплекси державних підприємств за переліком згід-

но з додатком із сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики 
до сфери управління Державного агентства з питань кіно.

2. Передати Державному агентству з питань кіно повноваження з управління кор-
поративними правами держави щодо приватного акціонерного товариства «Одеська 
кіностудія» (код згідно з ЄДРПОУ 33932816).

3. Державному агентству з питань кіно у тримісячний строк затвердити стратегіч-
ні плани розвитку державних підприємств «Національна кіностудія художніх фільмів 

імені Олександра Довженка», «Українська студія хронікально-документальних філь-
мів», «Центр інноваційних екранних та інформаційних технологій», «Національна кі-
нематека України», приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія», поліп-
шення показників їх фінансово-господарської діяльності. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2021 р. № 1309-р

ПЕРЕЛІК 
цілісних майнових комплексів державних підприємств,  

що передаються до сфери управління Державного агентства з питань кіно

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування державного підприємства
02404380 Державне підприємство «Національна кіностудія художніх 

фільмів імені Олександра Довженка»
02404397 Державне підприємство «Українська студія хронікально- 

документальних фільмів»
36844655 Державне підприємство «Центр інноваційних екранних  

та інформаційних технологій»
19485307 Державне підприємство «Національна кінематека України»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1310-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету,  

передбачених Міністерству соціальної 
політики на 2021 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соці-
альної політики на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків споживання шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмою 2501410 «Компенсація у зв’язку з підви-
щенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, 
яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельно-
го типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електро-
опалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке 
проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких 
відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому 
числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячи-
ми будинками сімейного типу» на суму 189 216,8 тис. гривень;

2) збільшення їх обсягу за програмами:
2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацист-

ських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною» на суму 49 448,7 тис. гривень;

2501240 «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для 
страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охо-
рони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворо-
бою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 
104 529,6 тис. гривень;

2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» на суму 35 238,5 тис. гривень.
2. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики — погодження перерозподілу видатків, перед-

бачених пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1335-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України 
від 7 грудня 2016 р. № 951

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 951 
«Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проек-
ту «Проект модернізації української залізниці» такі зміни:

пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Міністерству фінансів за участю Міністерства інфраструктури укласти з ак-

ціонерним товариством «Українська залізниця» угоду про передачу коштів позики, 
передбачивши в ній забезпечення виконання зобов’язань з обслуговування та по-
гашення субкредиту акціонерним товариством «Українська залізниця» шляхом на-
дання в заставу майнового права на вимогу сплати коштів за контрактами (догово-
рами) про організацію перевезень акціонерним товариством «Українська залізниця» 
в обсязі, еквівалентному 150 млн. євро.»;

у пункті 3 слова «ПАТ «Українська залізниця» замінити словами «акціонерним то-
вариством «Українська залізниця».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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оголошення

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

Повідомлення про оприлюднення 
проєкту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року  

та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та враху-
вання пропозицій і зауважень громадськості Департамент житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оприлюд-
нює для громадського обговорення проєкт Плану управління відходами в місті Києві до 2030 ро-
ку та Звіт про стратегічну екологічну оцінку.

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: 
План управління відходами в місті Києві до 2030 року.
План управління відходами в місті Києві до 2030 року розроблено на виконання Національної 

стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 08.11.2017 № 820-р та Національного плану управління відходами до 2030 року, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р, який спрямо-
ваний на забезпечення сталого управління відходами в місті, виходячи з оцінки поточного стану 
сфери управління відходами.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Київ-
ська міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до частини другої статті 
12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення проєкту Пла-
ну управління відходами в місті Києві до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку  
розпочато з дня її оприлюднення на сайті Департаменту житлово-комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  міської  державної адміністрації)  
dzki@kyivcity.gov.ua у розділі «Консультації з громадськістю» за посиланням https://dzki.kyivcity.
gov.ua/content/konsultacii-z-gromadskistyu.html.

Відповідно до частин четвертої та сьомої статті 12 до Закону України «Про стратегічну еколо-
гічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в пись-
мовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту Плану 
управління відходами в місті Києві до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Зауваження і пропозиції до проєкту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року та 
Звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Департаменту житлово-комунальної інфра-
структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А
Відповідальна особа: Жилка Марина Вячеславівна
контактні дані: e-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua, vsodep@ukr.net; тел. (044) 235 92 36 (38)
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня публікації цього Повідомлення.

Повідомлення про оприлюднення документа державного 
планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту 

Плану дій  «Зелене місто» для міста Києва

З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громад-
ськості на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва за 
посиланням https://kyivcity.gov.ua/navkolyshnie_seredovyshche_mista/
Green_City/dokumenti_ta_prezentatsi оприлюднено проєкт Плану дій «Зе-
лене місто» для міста Києва, а також Звіт про його стратегічну екологіч-
ну оцінку (далі – Звіт про СЕО).

План дій «Зелене місто» для міста Києва є документом стратегічного 
планування місцевого рівня, що стосується довгострокового покращен-
ня стану довкілля та екологічних активів міста через пом’якшення тиску 
впливу секторів, серед яких: транспорт, промислові підприємства, будів-
лі та енергетика, водопостачання та водовідведення, поводження з від-
ходами, землекористування.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження: Київська міська ра-
да.

Орган, від якого можна отримати інформацію щодо Плану дій «Зе-
лене місто» для міста Києва та Звіту про СЕО: Департамент економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) (вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, е-пошта:  
org@guekmda.gov.ua).

Необхідність проведення транскордонних консультацій: відсутня.
Передбачувана процедура громадського обговорення: зауваження та 

пропозиції просимо надавати особисто або через уповноваженого пред-
ставника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-
батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – 
із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого 
підпису керівника до Департаменту економіки та інвестицій виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції) (вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, е-пошта: org@guekmda.gov.ua).

Строк громадського обговорення  — 30 днів з дати публікації.
Відповідальна особа: Світличний Олег Петрович, е-пошта  

org@guekmda.gov.ua. 

Дніпровський апеляційний суд повідо-
мляє, що розгляд кримінального прова-
дження за апеляційними скаргами заступ-
ника керівника Дніпропетровської облас-
ної прокуратури, захисника Логойди О. В., 
захисника Кайноги Є. В. та представника 
потерпілих Погосяна В. Е. на вирок Крас-
ногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська від 15 березня 2021 року 
щодо Плотницького І. В., обвинуваченого 
за ч. 3 ст.258 КК України, Патрушева А. О., 
обвинуваченою за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст.260, 
ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни, та Гуреєва О.В., обвинуваченого за  
ч. 3 ст.258 КК України, відкладено на 
13:00 год. 08 листопада 2021 року.

У відповідності до ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачені вважаються належним чи-
ном ознайомленими з її змістом.

Суддя С. І. Крот

Повідомляю спадкоємців, що відкрилася 
спадщина щодо майна померлої 
02 жовтня 2021 року Михайлусь 

Людмили Андріївни, 17 травня 1948 
року народження, яка на момент смерті 

мешкала за адресою: місто Харків, 
вулиця Світла, будинок 17, квартира 30. 

Спадкоємців прошу звертатися 
до приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу 
Сергієнко Наталі Вікторівни 

за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 
буд. 4, тел. (067)576-18-30.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Бондаренко Олег Олексан-
дрович, 25.08.1994 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. 
Сумська, буд, 77/79, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 
КПК України, Вам, необхідно з’явитись 10.11.2021 в 
період часу з 09:00 до 12:00 до кабінету № 5 третього 
слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Те-
риторіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Мелітополі, до стар-
шого слідчого Воронцова Андрія Володимирови-
ча, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б 
(тел.+380619490455), для отримання письмового 
повідомлення про підозру та допиту у процесуаль-
ному статусі підозрюваного в рамках кримінально-
го провадження, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42016230270000087 від 
18.05.2016, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Бурчіян Едгар Нельсо-
нович, 27.07.1984 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: м. Херсон вул. Фрітаун 153-а 
кв.49, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, 
Вам, необхідно з’явитись 10.11.2021 в період часу 
з 09:00 до 12:00 до кабінету № 5 третього слідчо-
го відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Терито-
ріального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Мелітополі, до стар-
шого слідчого Воронцова Андрія Володимирови-
ча, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б 
(тел.+380619490455), для отримання письмового 
повідомлення про підозру та допиту у процесуаль-
ному статусі підозрюваного в рамках кримінально-
го провадження, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42015230270000070 від 
20.04.2015, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянин України Наливайко Костянтин Пе-

трович, 01.01.1975 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Горького, 
буд. 21 кв.39, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК 
України, Вам, необхідно з’явитись 10.11.2021 в пе-
ріод часу з 09:00 до 12:00 до кабінету № 5 третьо-
го слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсо-
ні) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, 
до старшого слідчого Воронцова Андрія Володи-
мировича, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд. 
76-Б (тел.+380619490455), для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру та допиту у процесу-
альному статусі підозрюваного в рамках криміналь-
ного провадження, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 42015230270000155 
від 16.11.2015, за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 408, ч. 1 ст. 408, ч. 1  
ст. 111 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Цібізов Сергій Володими-
рович, 04.02.1980 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 43, кв. 42, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам, не-
обхідно з’явитись 10.11.2021 в період часу з 09:00 
до 12:00 до кабінету № 5 третього слідчого відді-
лу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Мелітополі, до старшого слідчо-
го Воронцова Андрія Володимировича, за адресою:  
м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б (тел.+380619490455), 
для отримання письмового повідомлення про підозру 
та допиту у процесуальному статусі підозрювано-
го в рамках кримінального провадження, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42014230270000038 від 11.08.2014, за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК 
України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Аксьонова Катерина В’ячеславівна, 01.04.1984 
р.н., громадянка України, м. Луганськ, вул. Суходоль-
ська, 6, кв. 64, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни викликається 08.11.2021 на 10 год. до Державно-
го бюро розслідувань у каб. № 512 по вул. Борисо-
глібська, 18, м. Київ, для вручення, у разі погодження 
прокурором, повідомлення про підозру та допиту у 
кримінальному провадженні № 42014000000001262 
від 13.11.2014 в статусі підозрюваного.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України. 

Слідчий ДБР Є. Дронов тел. 365-40-00

Дане повідомлення адресовано мешканцю 
України Корнєву Дмитру

Адвокат з Ізраїля Наталі Юровська повідомлює, 
що проти Корнєва Дмитра подано позив про розлу-
чення його жінкою, громадянкою Ізраїля Славкіною 
Ганною до суду по сімейним спорам в Крайот в Із-
раїлі.

№ справи 41278-03-21.
Г-ну Корнєву Дмитру надається право подати своє 

заперечення або згоду на позов протягом 60 діб з 
момента публікації даного повідомлення в газеті, з 
вказанням номера справи в суд по сімейним спра-
вам в Крайот в Ізраїлі або адвокату Наталі Юровської 
за адресою: Israel. Kiriat Ata> Haatzmaut str. 59. P.O.B 
842 .Тел. адвоката + 972 48450 430.

Адреса суду: Israel. Kiriat Bialik, Dereh Akko 194. 
Family Court of Krayot.

Оголошення про проведення конкурсу
1. Замовник та головний розпорядник коштів: 

Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ-24, вул. Бо-

гомольця, 8.
1.4. Посадова особа замовника для зв’язку з учас-

никами: Шкурупій Євгенія Ігорівна, м. Київ, вул. Са-
дова, 1/14, тел. (044) 253-71-32, режим роботи з 9:00 
до 18:00.

2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний 

бюджет України
2.2. Розмір бюджетного призначення за коштори-

сом: 40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00 коп. з ура-
хуванням ПДВ.

3. Веб-портал, де розміщено повний текст кон-
курсної документації: www.do.gov.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Будівни-

цтво (придбання) житла на умовах пайової участі 
та на вторинному ринку в місті Києві для військово-
службовців Управління державної охорони України.

4.2. Місце поставки товарів, виконання робіт:  
м. Київ.

4.3. Строк поставки товарів, виконання робіт:  
до 15.12.2021 року.

4.4. Вимоги до житлових приміщень зазначені в 
конкурсній документації.

5. Місце подання конкурсної пропозиції: 01021,  
м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. № 302, з 9:00 до 18:00.

6. Кінцевий термін подання конкурсних пропози-
цій: 16 листопада 2021 року до 11:00.

Розкриття конкурсних пропозицій: 
7.1. Місце: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 8, каб. 

№ 209 (представникам учасника мати при собі дові-
реність та документ, що засвідчує особу).

7.2. Дата і час: 16 листопада 2021 року о 12:00.  

Повідомлення про прийняття відповідним 
органом управління фінансової установи 

рішення про подання заяви про виключення 
фінансової установи з Реєстру

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«КРАУЧ», код ЄДРПОУ 
42757130, повідомляє:

Рішенням № 28/10/21 від 28 жовтня 2021 року За-
гальних зборів учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРАУЧ» 
(код ЄДРПОУ 42757130) прийнято рішення про звер-
нення Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРАУЧ» до Національно-
го банку України із заявою про виключення інформа-
ції про фінансову установу з Державного реєстру фі-
нансових установ у зв’язку з прийняттям у встанов-
леному законодавством порядку Комітетом з питань 
нагляду та регулювання діяльності ринків небанків-
ських фінансових послуг Національного банку Укра-
їни Рішення № 21/3189-ПК від 22.10.2021 про від-
кликання (анулювання) у Товариства з обмеженою 
відповідальністю«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРАУЧ» 
ліцензій на провадження господарської діяльності з 
надання фінансових послуг (крім професійної діяль-
ності на ринку цінних паперів), та у зв’язку  з тим, що 
після такого анулювання у Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРАУЧ», 
Код ЄДРПОУ 42757130, відсутні чинні ліцензії на пра-
во надання фінансових послуг.

Повідомлення про постановлення суддею 
Вищого антикорупційного суду ухвали  
про здійснення спеціального судового 
провадження стосовно обвинуваченого 

Щурікова Миколи Олександровича
У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-

ребуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні за  № 42015160000000338 від 04 червня 2015 
року за обвинуваченням Переломи Сергія Віталійо-
вича та Щурікова Миколи Олександровича,  у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
21.10.2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження відносно обвинувачено-
го Щурікова Миколи Олександровича у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням: Переломи Сер-
гія Віталійовича та Щурікова Миколи Олександрови-
ча, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з чим викликається Щуріков Микола 
Олександрович, 07 листопада 1970 року народжен-
ня, громадянин України, який народився у м. Киє-
ві, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Госпі-
тальна, 24, кв. 26, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч.5 
ст.191 КК України, у судові засідання, які відбудуть-
ся 18 листопада 2021 року о 12:00 год., 25 листопа-
да 2021 року о 08:00 год. у приміщенні Вищого ан-
тикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемо-
ги, 41), головуючий суддя: Шкодін Я. В., судді: Задо-
рожна Л. І., Федоров О. В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Втрачений судновий білет на судно Baltic В380 з реєстраційним 
номером «УОД 0062 К» з двигуном Johnson номер G04690434, 

що належить Артемьеву Олександру Феліксовичу, 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення дружини померлого громадянина із числа потер-
пілих категорії 1, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою 
№507187 від 25.11.2014 року Видане Київською обласною державною адмі-
ністрацією на ім’я Марченко Ніни Іванівни, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення громадянки потерпілої від Чорнобильської ка-
тастрофи категорії 3 серії Б №221158 від 14.04.1994 року Видане Київ-
ською обласною державною адміністрацією на ім’я Марченко Ніни Іва-
нівни, вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +7 +12 Черкаська +4 +9 +9 +14
Житомирська +4 +9 +7 +12 Кіровоградська +4 +9 +10 +15
Чернігівська +4 +9 +7 +12 Полтавська +4 +9 +9 +14
Сумська +4 +9 +7 +12 Дніпропетровська +4 +9 +11 +16
Закарпатська +1 +6 +8 +13 Одеська +7 +12 +14 +19
Рівненська +3 +8 +7 +12 Миколаївська +6 +11 +14 +19
Львівська +1 +6 +7 +12 Херсонська +7 +12 +14 +19
Івано-Франківська +3 +8 +7 +12 Запорізька +5 +10 +13 +18
Волинська +1 +6 +7 +12 Харківська +3 +8 +11 +16
Хмельницька +3 +8 +7 +12 Донецька +3 +8 +11 +16
Чернівецька +4 +9 +7 +12 Луганська +1 +6 +10 +15
Тернопільська +3 +8 +7 +12 Крим +6 +11 +14 +19
Вінницька +4 +9 +8 +13 Київ +6 +8 +9 +11

Укргiдрометцентр
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Зірка Голлівуда відвідав 
кліматичний саміт  
у Глазго

ОСОБИСТІСТЬ. Відомий актор і борець за захист довкілля Ле-
онардо Ді Капріо відвідав глобальний кліматичний саміт у Глазго. 
В саміті взяли участь лідери 200 країн, намагаючись розв’язати 
проблему скорочення обсягів шкідливих викидів до 2030 року.

Актор, який є послом ООН з питань зміни клімату, побував 
на спеціальній виставці в межах саміту. Він також узяв участь 
у кількох інших благочинних заходах. Як пишуть ЗМІ, жителі та 
гості Глазго не приховували свого подиву від зустрічі із зіркою 
«Титаніка», який прогулювався вулицями міста. 

Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйони доларів екологіч-
ним організаціям і вкладає інвестиції в підприємства, які пра-
цюють за принципами відновлюваного виробництва. У 2019 ро-
ці він підтримував екологічний рух, який започаткувала швед-
ська школярка Грета Тунберг, і після особистої зустрічі з дівчи-
ною назвав її «лідером нашого часу». У 2016 році на церемонії 
вручення кінопремії «Оскар» Ді Капріо виступив із промовою, в 
якій назвав зміну клімату найневідкладнішою загрозою, з якою 
стикається людство.
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У США розпочинають вакцинацію дітей  
від 5 років

ПАНДЕМІЯ. США схвалили 
використання вакцини Pfizer/
BioNTech для дітей від 5 до 11 
років, повідомляє CNN. Це рі-
шення було ухвалено після 
ретельного вивчення й роз-
гляду дії та безпечності вак-
цини регуляторними органа-
ми США. У країні вже вакци-
нують дітей від 12 років. Аме-
риканські спеціалісти вва-
жають, що це необхідно для 
повернення до нормального 
життя. Наразі у США серед 
дітей віком від 5 до 11 років 
було підтверджено близько 
1,8 мільйона випадків COVID. 
Менше двохсот дітей помер-
ло, більшість із них мала хро-
нічні захворювання.

Представники управління 
з контролю за продуктами й 
медикаментами (FDA) дійшли 
висновку, що вакцина Pfizer/
BioNTech ефективна у 91% 
випадків щодо запобігання 
COVID-19 у маленьких дітей, і 
що їхня імунна відповідь на ще-
плення була такою самою, як 
у молоді 16—25 років. Науков-
ці не зафіксували жодних сер-
йозних побічних ефектів. Для 
щеплення дітей від 5 до 11 ро-
ків потрібна третина дози для 
дорослих. Необхідні голки мен-
шого розміру, а другу дозу вак-
цини мають уводити через три 
тижні після першої.

Президент США Джо Бай-
ден заявив, що вакцинація ді-
тей дасть змогу «покласти край 
тривозі батьків за здоров’я сво-
їх дітей та зменшить поширю-
ваність хвороби». Американ-
ські експерти наголошують, що 
з появою варіанта вірусу «Дель-
та плюс» і з повернення шкіл у 
США до очної форми навчан-
ня вакцинація дітей стане ви-
рішальним кроком у боротьбі з 
пандемією. 

Вакцинаційна кампанія у 
США не рухається вже так 

стрімко, як кілька місяців то-
му. На сьогодні вакцинова-
но 60% дорослого населення 
країни. Щодо дитячої вакци-
нації, то лише третина батьків 
під час опитування, проведе-
ного американським фондом 
сім’ї Кайзера, сказали, що 
вакцинують своїх дітей відра-
зу. Ще третина хотіла б «поче-
кати й побачити». Деякі бать-
ки висловлювали занепокоєн-
ня з приводу сотень випадків 
міокардиту — запалення сер-
цевого м’яза, які було зафік-

совано серед вакцинованої 
молоді. 

Координатор Білого дому з 
реагування на виклики панде-
мії COVID-19 Джеффрі Зіентс 
повідомив журналістам, що до 
центрів вакцинації по всій кра-
їні вже спрямовано 15 мільйо-
нів доз дитячої вакцини Pfizer. 
Ще минулого місяця США ого-
лосили план розповсюдження 
її серед педіатричних практик 
і дитячих лікарень, а також че-
рез аптеки й громадські центри 
здоров’я. 

Facebook відмовляється від технології 
розпізнавання облич

ОСОБИСТІ ДАНІ. Компа-
нія Facebook оголосила, що 
більше не використовуватиме 
програмне забезпечення для 
ідентифікації облич на фото-
графіях і відео. Це пов’язано 
із занепокоєнням суспільства 
щодо етики технології розпіз-
навання облич, яка викликає 
багато запитань у сфері кон-
фіденційності, расової упе-
редженості й точності іден-
тифікації. У 2019 році дослі-
дження, проведене урядом 
США, засвідчило, що алго-
ритми розпізнавання були на-
багато менш точними під час 
ідентифікації афроамерикан-
ських та азіатських облич по-
рівняно з обличчями пред-
ставників європеоїдної раси. 

У компанії пояснюють своє 
рішення тим, що «регуля-

тори ще не виробили чітких 
правил з приводу викорис-
тання цього програмного за-

безпечення». «В умовах не-
визначеності, що зберігаєть-
ся, ми вважаємо за доцільне 

обмежити використання роз-
пізнавання облич дуже вузь-
ким колом випадків», — зая-
вив керівник відділу штучно-
го інтелекту Facebook Дже-
ром Пезенті.

Відтепер користувачі, які 
активізували в налаштуван-
нях систему розпізнавання 
облич, більше не розпізнава-
тимуться автоматично на фо-
тографіях та відео. 

У компанії також пообіця-
ли видалити шаблон розпіз-
навання облич, який вико-
ристовують для їхньої іден-
тифікації. Внаслідок виве-
дення з активного користу-
вання цієї системи буде ви-
далено понад мільярд інди-
відуальних шаблонів роз-
пізнавання облич користу-
вачів.

Рятувався від бджіл, а потрапив  
у зуби піраній

ТРАГЕДІЯ. Випадок, гідний 
фільму жахів, стався на озе-
рі в бразильському штаті Мі-
нас-Жерайс на південному 
сході країни. Місцевий рибал-
ка стрибнув у воду, аби вря-
туватися від бджолиного рою. 
Але не здогадувався, що там 
на нього вже чатували голодні 
піраньї.

Троє друзів рибалили, коли 
раптом над ними почав круж-

ляти рій розлючених бджіл. 
Чоловіки злякалися і стриб-
нули в озеро, щоб урятува-
тися. Пізніше двоє з них без 
проблем випливли на берег, 
а третій чоловік почав тонути. 
На жаль, друзі не змогли йому 
допомогти.

Вони повідомили про те, що 
сталося, пожежникам, які не-
забаром знайшли тіло заги-
блого за чотири метри від бе-

рега. Перш ніж витягти його, 
вони запитали місцевих жите-
лів, чи водиться в озері хижа 
риба. Як з’ясувалося, у водо-
ймі мешкають піраньї, повідо-
мляє ВВС. 

Після того, як тіло чолові-
ка дістали з озера, виявилося, 
що воно вкрите укусами цих 
хижаків. Розслідування має 
встановити, від чого саме по-
мер рибалка: від нападу піра-

ній чи утоплення. Піранья — 
риба-хижак з великим ротом 
і гострими дрібними зубами. Її 
нижня щелепа трохи випнута 
вперед, а зуби загнуті назад. 
Зазвичай ці риби пересува-
ються великими зграями. Во-
ни поширені переважно у Пів-
денній Америці. Напади піра-
ній на людину зі смертельним 
результатом — рідкість, але 
вряди-годи таки трапляються.

Леонардо Ді Капріо жертвує мільйони доларів 
екологічним організаціям та вкладає інвестиції  
в підприємства з відновлюваним циклом виробництва

Вакцина Pfizer/ BioNTech 
ефективна у 91% випадків 

щодо запобігання 
COVID-19 у маленьких 

дітей

Невдовзі користувачам фейсбуку чогось бракуватиме в 
налаштуваннях
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