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Речник Міністерства оборони США про наміри з’ясувати 
мету скупчення підрозділів РФ на кордонах  
з Україною 

Обмеження заради 
порятунку

АКТУАЛЬНО. Міністерство охорони здоров’я розшири-
ло перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 буде 
обов’язковим. Новий наказ набирає чинності 9 грудня цього ро-
ку. І це стосуватиметься співробітників підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління центральних ор-
ганів виконавчої влади; установ і закладів, що надають соціальні 
послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних 
закладів; підприємств, установ та організацій, внесених до Пере-
ліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення 
для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів від 4.03.2015 року №83.

Працівників цих установ, які не щепляться проти COVID-19 про-
тягом цього періоду, буде відсторонено від роботи без збережен-
ня заробітної плати. Не підлягатимуть обов’язковій вакцинації ті, 
хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень.

А з 8 листопада такі обмеження застосовано до освітян і пра-
цівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають 
обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період чинності каран-
тину, встановленого урядом.

ДЖОН КІРБІ:

ЦИФРА ДНЯ

405 
працівників Національної поліції 

відсторонено від роботи через 

відсутність вакцинації проти COVID-19

«Ми спостерігаємо за 
пересуванням російських 

військових у західних 
районах Росії й навколо 

України, яке викликає 
стурбованість».

Залізні зміни  
на залізниці

ІНФРАСТРУКТУРА. Вона не лише отримуватиме прибутки, 
а й стане для людей зручною, доступною та справді 
швидкою
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Активісти Донбасу 
об’єднують зусилля, аби 
розв’язувати спільні для 
прифронтових громад 
важливі проблеми 

ІНІЦІАТИВА

У Харкові створюють 
унікальну керамічну 
плитку, що забезпечує 
антибактеріальний  
та фунгіцидний захист
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Методики нормативної 
грошової оцінки земельних 
ділянок»

Безумовний факт: вакцинація рятує життя  
СТОП-ФЕЙК. Що більше влада закликає щеплюватися, то активнішим стає рух 
антивакцинаторів, за яким стирчать вуха Кремля 

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

Щодня Міністерство охорони 
здоров’я мусить оприлюд-

нювати невтішні цифри про кіль-
кість нових хворих на COVID-19 і 

тих, чиє життя ця хвороба забра-
ла. Серед них, на жаль, є й малі ді-
ти. Статистика жертв коронавіру-
су нагадує зведення з війни. Наша 
держава серед країн-лідерів за 
рекордами і щодо нових хворих, і 
щодо летальних випадків. 

Уся ця інформація є в інтернеті, 
на телебаченні, тож важко не бу-
ти в курсі чергової набагато важ-
чої за попередні хвилі коронавіру-
су. ЗМІ щодня розповідають, як лі-
карні переповнені ковідними хво-
рими, а медики їх рятують, падаю-

чи з ніг і закликаючи українців вак-
цинуватися. Адже 96% госпіталізо-
ваних невакциновані, в реанімаці-
ях невакцинованих 99%. Влада теж 
не втомлюється звертатися до сві-
домості громадян, переконувати їх 
у тому, що вакцинація рятує жит-

тя.   Волонтери, які підставляють 
плече допомоги державі в боротьбі 
з COVID-19, розповідають, як про-
сять надати концентратори кисню 
хворим їхні рідні (киснева 
залежність у нинішній хви-
лі пандемії набагато більша). 3
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документи   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 жовтня 2021 р. № 1323-р 

Київ

Про призначення Богдановича А. Я.  
заступником Голови Державної екологічної 

інспекції України з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій  

і цифровізації
Призначити Богдановича Андрія Яковича заступником Голови Державної еколо-

гічної інспекції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків стро-
ком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випро-
бування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1324-р 
Київ

Про звільнення Богданця В. І.  
з посади заступника генерального 
директора Державного концерну  

«Ядерне паливо» 
Звільнити Богданця Володимира Івановича з посади заступника генерального ди-

ректора Державного концерну «Ядерне паливо» за власним бажанням. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2021 р. № 1360-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків голови правління 
приватного акціонерного товариства  

«Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство 
промислового залізничного транспорту»  

на Сухоноса О. В.
Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо тимчасового по-

кладення виконання обов’язків голови правління приватного акціонерного товари-
ства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного тран-
спорту» на начальника управління з питань господарського обслуговування зазначе-
ного товариства Сухоноса Олега Вікторовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1365-р 
Київ

Про звільнення Болоховця Ю. В. 
з посади Голови Державного агентства 

лісових ресурсів України
Звільнити Болоховця Юрія Віталійовича, призначеного за контрактом про прохо-

дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, з посади Голови Державного агентства лісових ре-
сурсів України у зв’язку із закінченням строку дії контракту (частина перша статті 85 
Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1366-р 
Київ

Про призначення Болоховця Ю. В. 
Головою Державного агентства лісових 

 ресурсів України   
Призначити Болоховця Юрія Віталійовича Головою Державного агентства лісо-

вих ресурсів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків 
строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1373-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Міністра захисту довкілля  

та природних ресурсів України на Стрільця Р. О.
Покласти тимчасово з 4 листопада 2021 р. виконання обов’язків Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України на заступника Міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій 
і цифровізації Стрільця Руслана Олександровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1374-р 
Київ

Про звільнення Авраменко К. В.    
 з посади державного секретаря 
Міністерства аграрної політики  

та продовольства України
Звільнити Авраменко Катерину Валентинівну, призначену за контрактом про прохо-

дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання 

Приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального округу До-
нецької області Гуков О.В. повідомляє про відкриття спадкової справи після 
померлого 14 листопада 2020 року — Гайдаш Віктора Петровича, 03 серп-
ня 1958 року народження, який зареєстрований та проживав на день смер-
ті за адресою: Донецька область, Волноваський (колишній Великоновосіл-
ківський) район, село Андріївка, вулиця Миру, будинок 86.

Сповіщаю спадкоємця першої черги Гайдаш Анжелу Вікторівну (донь-
ку) в строк до 18 листопада 2021 року звернутися до приватного нотаріуса 
Великоновосілківського районного нотаріального округу Донецької облас-
ті Гукова О. В. за адресою: 85500, Україна, Донецька область, Великоново-
сілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Пушкіна, буд. 32, електронна 
пошта — av_84@ukr.net або зателефонувати за номером +380509281206.

ОГОЛОШЕННЯ

Приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального округу До-
нецької області Гуков О. В. повідомляє про відкриття спадкової справи піс-
ля померлого 01 квітня 2021 року — Колодій Віктора Григоровича, 11 лис-
топада 1958 року народження, який зареєстрований та проживав на день 
смерті за адресою: Донецька область, Волноваський (колишній Великоно-
восілківський) район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, буд. 66.

Сповіщаю спадкоємця першої черги Колодій Романа Вікторовича (си-
на), 21 листопада 1980 року народження, в строк до 18 листопада 2021 ро-
ку звернутися до приватного нотаріуса Великоновосілківського районно-
го нотаріального округу Донецької області Гукова О. В. за адресою: 85500, 
Україна, Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Но-
восілка, вул. Пушкіна, буд. 32, електронна пошта — av_84@ukr.net або за-
телефонувати за номером +380509281206.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

29.10.2021        м. Київ         № 586
 Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України 02.11.2021 року  
за № 1408/37030

Про внесення зміни до Коефіцієнтів,  
що застосовуються до тарифів Збірника тарифів  

на перевезення вантажів залізничним транспортом  
у межах України та пов’язані з ними послуги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року  
№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих ор-
ганів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів 
на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ни-
ми послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 
26 березня 2009 року №317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 
2009 року за №341/16357 (зі змінами), виклавши примітку «** з 01 січня 2022 року 
застосовується коефіцієнт 2,204;» у такій редакції:

«** з 01 січня 2022 року застосовується коефіцієнт 2,402;».
2. Управлінню залізничних перевезень забезпечити подання цього наказу на дер-

жавну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офі-

ційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офі-

ційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра Василь ШКУРАКОВ

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, з посади державного секретаря Міністерства аграрної  
політики та продовольства України у зв’язку із закінченням строку дії контракту (час-
тина перша статті 85 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1375-р 
Київ

Про звільнення Мальованого А. М. 
з посади Голови Державної екологічної  

інспекції України
Звільнити Мальованого Андрія Миколайовича з посади Голови Державної еко-

логічної інспекції України за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону 
України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1376-р 
Київ

Про звільнення Канцурака В. В.    
з посади заступника Голови Державної  

екологічної інспекції України
Звільнити Канцурака Віктора Васильовича з посади заступника Голови Державної 

екологічної інспекції України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1377-р 
Київ

Про призначення Канцурака В. В.  
державним секретарем Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 
Призначити Канцурака Віктора Васильовича державним секретарем Міністерства 

аграрної політики та продовольства України з дати початку фактичного виконання 
ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до зако-
нодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1378-р 
Київ

Про призначення Зборовського Є. С.  
Головою Державної служби України  

з безпеки на транспорті
Призначити Зборовського Євгена Сергійовича Головою Державної  служби Укра-

їни з безпеки на транспорті з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, вста-
новивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1379-р 
Київ

Про призначення Лактіонової Т. Ю. 
заступником Голови Національної соціальної 

сервісної служби України
Призначити Лактіонову Тетяну Юріївну заступником Голови Національної соціаль-

ної сервісної служби України з дати початку фактичного виконання нею посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1380-р 
Київ

Про призначення Лоссовського І. Є. 
заступником Голови Державної служби 

України з етнополітики та свободи совісті
Призначити Лоссовського Ігоря Євгеновича заступником Голови Державної служ-

би України з етнополітики та свободи совісті з дати початку фактичного виконан-
ня ним посадових обов’язків до 22 квітня 2022 р. з оплатою праці відповідно до за-
конодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1397-р 
Київ

Про погодження кандидатури Самініної О. В. 
на посаду директора державного 

підприємства «Бердянський морський 
торговельний порт»

Погодити кандидатуру Самініної Ольги Валеріївни на посаду директора державно-
го підприємства «Бердянський морський торговельний порт».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2021 р. № 1398-р 
Київ

Про погодження кандидатури  
Медведика О. Ф.  

на посаду директора державного 
підприємства «Миколаївський морський 

торговельний порт»
Погодити кандидатуру Медведика Олександра Федоровича на посаду директора 

державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2021 р. № 1402-р 
Київ

Про звільнення Рябікіна П. Б.    
з посади Голови Державної митної служби 

України
Звільнити Рябікіна Павла Борисовича з посади Голови Державної митної служби 

України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2021 р. № 1403-р 
Київ

Про тимчасове покладення  
виконання обов’язків Голови Державної 

митної служби України  
на Демченка В. В.

Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 р. до призначення в установленому по-
рядку Голови Державної митної служби України виконання обов’язків Голови Дер-
жавної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабан-
дою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вади-
мовича. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Качанова О. Ю.

Підозрюваний Качанов Олександр Юрійович 
11.06.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації та 
проживання: м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 201 
кв. 9,  на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 15.11.2021 у період ча-
су з 09:00 до 14:00 до службового кабінету № 3 слід-
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) Головного управління Служ-
би безпеки України в Донецькій та Луганській об-
ластях, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) Головного управління Служби безпеки Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях капітана юс-
тиції Назарука Андрія Дмитровича, за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Де-
сантників, буд. 20 (тел.: +380629587452), для вру-
чення повідомлення про зміну раніше повідомленої  
підозри та про нову підозру у кримінальному прова-
дженні № 22018050000000022, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 06.02.2018, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 16, 17, 18 
листопада 2021 року в період часу з 09:00 до 18:00 
для допиту як підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій.

Повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик 
слідчого без поважних причин, перелік яких наведе-
ний у ст. 138 КПК України, настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України.

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в підготовче судове засідання 

як обвинувачених:

Деркач Ірину Петрівну, 1976 року народження, 
остання відома адреса місця проживання якої знахо-
диться в районі проведення антитерористичної опе-
рації, а саме: вул. Героїв Сталінграда, 3/240, м. Лу-
ганськ; Попова Сергія Петровича, 1964 року наро-
дження, остання відома адреса місця проживання 
якого знаходиться в районі проведення антитеро-
ристичної операції, а саме: вул. Гулака-Артемовсько-
го, 9, м. Луганськ; Яїцьку Олену Миколаївну, 1965 ро-
ку народження, остання відома адреса місця прожи-
вання якої знаходиться в районі проведення антите-
рористичної операції, а саме: кв. Шевченка, 27/56,  
м. Луганськ; Циганок Галину Анатоліївну, 1958 ро-
ку народження, остання відома адреса місця прожи-
вання якої знаходиться в районі проведення антите-
рористичної операції, а саме: вул. Ватутіна, 5, м. Лу-
ганськ.

Для розгляду кримінальної  справи № 409/2293/21 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Розгляд підготовчого судового засідання відбу-
деться 17.11.2021 р. об 11:00 год. за адресою: 92202, 
Луганська обл., смт  Білокуракине, пл. Шевченка, 2.           

З моменту розміщення даного повідомлення  вва-
жається, що   обвинувачені належним чином повідо-
млені про час, день та місце проведення підготовчо-
го судового засідання. 

Головуючий суддя Максименко О. Ю.

ОГОЛОШЕННЯ 
про визначення переможців Всеукраїнського 
закритого архітектурного конкурсу на кращу 

проєктну пропозицію «Нове будівництво корпусу 
Вищого антикорупційного суду по проспекту 

Перемоги, 41, у місті Києві»
Вищий антикорупційний суд відповідно до зако-

нів України «Про Вищий антикорупційний суд», «Про 
судоустрій і статус суддів», «Про архітектурну діяль-
ність», Порядку проведення архітектурних та місто-
будівних конкурсів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року  
№ 2137 «Про затвердження Порядку проведення ар-
хітектурних та містобудівних конкурсів» (із змінами), 
інформує, що 26 жовтня 2021 року відбулося засі-
дання журі Всеукраїнського закритого архітектурно-
го конкурсу на кращу проєктну пропозицію «Нове 
будівництво корпусу Вищого антикорупційного су-
ду по проспекту Перемоги, 41, у місті Києві» (далі — 
Конкурс), до складу якого увійшли архітектори з Ки-
єва, Львова та Харкова, а також представник Антико-
рупційної ініціативи ЄС та представник Вищого анти-
корупційного суду, на якому було одноголосно ви-
значено переможців Конкурсу.

Переможцями стали: Олександр Пінчук, Михайло 
Корсак та В’ячеслав Стецюк. Вони отримають премію 
у розмірі 60 тис. грн, та головне — можливість ста-
ти частиною історії становлення Вищого антикоруп-
ційного суду.

Друге призове місце здобули: Максим Шульга, 
Іванна Шульга та Микола Мальований. Вони отрима-
ють грошовий приз у розмірі 40 тис. грн.

Третє місце — Андрій Лесюк, Михайло Когут, Ігор 
Когут, Тереза Карлик, Гордій Святий, Уляна Гречка, 
Єва Бондаренко, Катерина Іващук і Марія Школьник. 
Вони отримають грошовий приз у розмірі 20 тис. грн.

Повістка про виклик громадянина  
Російської Федерації 

Галкін Олександр Вікторович, 22.03.1958 р.н., від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 16, 17, та 18 листо-
пада 2021 року до ГСУ СБУ за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, 33, (тел. 044-256-93-66) до слідчо-
го Шубіної В. О., для вручення письмового повідо-
млення про підозру та допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 42020000000002100. 
Поважними причинами неприбуття на виклик є: за-
тримання, тримання під вартою або відбування по-
карання; обмеження свободи пересування внаслі-
док дії закону або судового рішення; обставини не-
переборної сили; відсутність особи у місці прожи-
вання протягом тривалого часу; тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з 
лікуванням за умови неможливості тимчасово за-
лишити цей заклад; смерть близьких родичів, чле-
нів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки 
про виклик; інші обставини, які об’єктивно унемож-
ливлюють з’явлення на виклик. Якщо підозрюваний, 
не з’явився без поважних причин або не повідомив 
про причини свого неприбуття, на нього накладаєть-
ся грошове стягнення та може бути застосовано при-
від. Ухилення від явки на виклик слідчого підозрю-
ваного, який перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 15 листопада 2021 ро-
ку о 14 год. 30 хв. до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т. Г., за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 15, для участі як підозрюваного у розгляді клопотання слідчого слід-
чої групи — слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з 
масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Єрохіна Ігоря Анатолі-
йовича про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Янукови-
чу Віктору Федоровичу, 09.07.1950 р.н., у кримінальному провадженні № 62021000000000279 від 
09.04.2021 (справа № 757/44186/21-к).

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-

вини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-

дорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-

ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-

му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибути до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому КПК Украї-
ни порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив 
про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 
0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокуро-
ра; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену зако-
ном.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, 
який перебуває поза межами України, є підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяв про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєктів містобудівної документації:
- «Внесення змін до генерального плану населеного пункту с. Марха-

лівка Фастівського району Київської області, поєднаного з детальними 
планами територій населеного пункту»; 

- «Внесення змін до генерального плану населеного пункту с. Зайців 
Фастівського району Київської області, поєднаного з детальними плана-
ми територій населеного пункту»; 

- «Детальний план території села Мархалівка Фастівського району Ки-
ївської області, орієнтованою площею 100 га»;

- «Детальний план території для розміщення багатоквартирної житло-
вої забудови з об’єктами громадського обслуговування на земельній ді-
лянці площею 20,8 га в межах с. Мархалівка Фастівського району Київ-
ської області»;

що розроблені на підставі Рішення Глевахівської селищної ради  
№ 199-10-VII від 29 квітня 2021 року та № 307-13-VII від 08 липня 2021 
року.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документів держав-
ного планування: Глевахівська селищна рада.

Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України.
Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» громад-

ське обговорення заяв про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки (далі — СЕО) розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 10.11.2021 
року та триватиме 15 днів до 25.11.2021 року. 

Способи участі громадськості — громадськість в межах строку гро-
мадського обговорення має право подати у письмовій формі зауважен-
ня та пропозиції до заяв про визначення обсягу СЕО документів держав-
ного планування. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Ознайомитися з заявами про визначення обсягу СЕО можливо в при-
міщенні Глевахівської селищної ради за адресою: Київська обл., Фастів-
ський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26 та на офіційному веб-
сайті Глевахівської селищної ради glevaha.rada@ukr.net.

Зауваження та пропозиції від громадян будуть прийматися за адре-
сою: Київська обл., Фастівський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 
26.

Відповідальна особа — Дармостук Олена Миколаївна — головний 
спеціаліст відділу архітектури, містобудування та земельних відносин 
Глевахівської селищної ради

(Тел.: 0930091538).
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєктів 

документів державного планування — відсутня.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ  
усім зацікавленим особам та кредиторам
Відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 06.10.2021 № 1202-р 
«Про утворення Державного податко-
вого університету» та наказу Міністер-
ства фінансів України від 01.11.2021  
№ 574 «Деякі питання утворення Держав-
ного податкового університету», Універ-
ситет державної фіскальної служби Укра-
їни (код ЄДРПОУ 40233365) підлягає ре-
організації шляхом приєднання до Дер-
жавного податкового університету (код 
ЄДРПОУ 44550814). 

Зазначаємо, що строк заявлення вимог 
кредиторів становить два місяці з дня ви-
ходу оголошення.

Заяви приймаються в письмовій формі 
за місцезнаходженням юридичної особи: 
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Бучан-
ський р-н, Київська обл., 08205.

Сахновщинська державна нотаріальна 
контора Красноградського району Хар-
ківської області повідомляє, що після по-
мерлого Школіна Андрія Михайловича, 
16.04.1980 р.н., який проживав у селі Ли-
гівка Красноградського району Харків-
ської області відкрилася спадщина.

Спадкоємців: Школіну Таїсію Андріїв-
ну, 30.11.2006 р.н., та Школіну Ангеліну 
Андріївну, 23.04.2005 р.н., просимо звер-
нутися за отриманням спадщини до дер-
жавної нотаріальної контори, яка знахо-
диться за адресою: вул. Поштова, буд.  
№ 1 А, смт Сахновщина Красноградсько-
го району Харківської області. Телефон 
— 0576231466.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
«Розділу охорона навколишнього природного середовища» до Детального плану території земельних ді-

лянок загальною площею 7.5000 га, кадастрові номери: 3221287000:04:011:0022, 3221287000:04:011:0023, 
3221287000:04:011:0024, 3221287000:04:011:0025, 3221287000:04:011:0026 для індивідуального садівництва, в ад-
міністративних межах Калинівської селищної ради Броварського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно рішення Калинівської селищної ради  № 617 /10 - VIІI від 09.07.2021 р.
Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної публікації.
Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі у приміщення Калинівської селищної ради за адресою: 

07443, Київська обл., Броварський район, смт Калинівка, вулиця Чернігівська, 20.
З заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — «Розділу охорона навколишнього природ-

ного середовища» до Детального плану території земельних ділянок загальною площею 7.5000 га, кадастро-
ві номери: 3221287000:04:011:0022, 3221287000:04:011:0023, 3221287000:04:011:0024, 3221287000:04:011:0025, 
3221287000:04:011:0026 для індивідуального садівництва, в адміністративних межах Калинівської селищної ради 
Броварського району Київської області можна ознайомитися на вебсайті: kalynivska_selrad@ukr.net. Калинівської се-
лищної ради Броварського району Київської області.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
04.11.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-

нецького районного нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа 
після смерті Кривоногова Олексія Івановича, 07.08.1939 
р.н, який помер 15.05.2021 р. Для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому 
числі, які були зареєстровані з померлим на день його 
смерті, та представників малолітніх, недієздатних спад-
коємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спад-
коємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Гла-
говської О. В, за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде ви-
дана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщи-
ну, подавши заяву нотаріусу.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на житло (квартира) 

за  адресою м. Київ, пр-т Науки, 4 кв. 16, 

видане 30 грудня 2004 р. наказ №29716 

на ім’я Котирло Ю. І., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення адвоката України 

№ 1040, видане Національною 

асоціацією адвокатів України 24 жовтня 

2019 року на ім’я Акарсу Надія 

Вікторівна, вважати недійсним.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження
Обвинувачений Петренко Михайло Анатолійович, 

27.06.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
вул. Пушкінська, 74, кв. 12, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 17 листопада 2021 року о 10.30 годині в залі 
судових засідань № 222 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК 
України. 

Суддя А. В. Дерус

Приватний нотаріус Волноваського районного нотарі-
ального округу Донецької області Гуков О.В. повідомляє 
про відкриття спадкової справи після померлої 13 жов-
тня 2018 року — Охомуш Любові Данилівни, 10 квітня 
1937 року народження, яка зареєстрована та прожива-
ла на день смерті за адресою: Донецька область, Вол-
новаський (колишній Великоновосілківський) район,  
с. Старомлинівка, вул. Миру, будинок 1.

Сповіщаю спадкоємця першої черги Охомуш (Січ-
ко) Тамару Юріївну (доньку), 08 червня 1961 року наро-
дження, в строк до 04 грудня 2021 року звернутися до 
приватного нотаріуса Великоновосілківського районно-
го нотаріального округу Донецької області Гукова О. В. 
за адресою: 85500, Україна, Донецька область, Велико-
новосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Пуш-
кіна, буд. 32, електронна пошта — аv 84@ukr.net. або за-
телефонувати за номером +380509281206.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ВОЛОБУЄВА С. В. 
 Громадянин України Волобуєв Сергій Вікторович, 

27.12.1971 року народження, уродженець с. Піски Яси-
нуватського району Донецької області, в порядку ч. 8 
ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни, викликається на 19.11.2021 р. о 09:00 год. до Крас-
ноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (Донецька обл. м. Покровськ, вул. Європейська, 20, 
зал № 3 для взяття участі в судовому засіданні в ста-
тусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22020050000000179 від 30.09.2020 р.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на 
виклик слідчого без поважних причин, перелік яких на-
ведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, пе-
редбачені ст. 139 КПК України.

Соснівський районний суд м. Черка-
си викликає в судове засідання, як обви-
нуваченого Кирпу Валерія Григоровича, 
17.10.1976 р.н., уродженця м. Кремінна 
Луганської області, громадянина України, 
зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, Красноріченське, вул. Б. Хмель-
ницького, 30.

Судове засідання відбудеться 18 листо-
пада 2021 року о 09:00 год. в приміщенні 
суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 218.

Суддя Ю. В. Рябуха
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НАСА напрацює корегування орбіти
ВСЕСВІТ. До кінця листопа-

да NASA проведе експеримент 
і запустить тестовий космічний 
корабель, щоб він зіштовхнувся 
з астероїдом, який перебуває 
від Землі на відстані близько 
11 мільйонів кілометрів. Ця опе-
рація, яка називається «місією 
планетарної оборони», спрямо-
вана на те, щоб дати людству 
змогу бути готовим, якщо ви-
никне загроза зіткнення плане-
ти з астероїдом. Нині траєкто-
рія жодного з великих астеро-
їдів не загрожує Землі. Але мі-
сія NASA має на меті провести 
підготовку до такої гіпотетичної 
ситуації. 

«Ми не хочемо опинитися у 
становищі, коли астероїд пря-
муватиме до Землі, а ми буде-
мо змушені випробувати цей 
метод уперше», — сказав ке-
рівник департаменту планетар-
ної оборони NASA Ліндлі Джон-
сон, повідомляє CNN.

Астероїд, з яким має зіткну-
тися тестовий корабель, теж ні-
чим не загрожує Землі. Але зі-
ткнення з ним дасть змогу зро-
зуміти, наскільки зміниться йо-
го орбіта. Зіткнення здійснюва-
тиме літальний апарат DART 
— Double Asteroid Redirection 
Test, що перекладається з ан-
глійської як тест на подвійне 

переспрямування астероїда. 
Його запустять у Каліфорнії 
23 листопада з бази Ванден-
берг. Ціллю корабля буде по-
двійна система астероїдів, що 
складається з Дідимоса і йо-
го супутника Діморфоса, діа-
метр яких становить 760 і 160 
метрів відповідно. Корабель зі 
швидкістю 23 760 кілометрів за 
годину зіткнеться з Діморфо-
сом, аби змінити напрямок ру-
ху астероїда. Процес фіксува-

тимуть супутники, а в момент 
зіткнення ці небесні тіла пере-
буватимуть у межах видимос-
ті земних оптичних телескопів. 
Для цієї місії обрали Діморфос, 
оскільки астероїди його розмі-
ру можуть становити загрозу 
для Землі. 

Очікують, що такий удар ко-
рабля знизить швидкість асте-
роїда приблизно на 1%. Цього 
досить, щоб змінити його орбі-
тальний період. Якщо місія про-

йде успішно, то DART зіткнеть-
ся з астероїдом наприкінці ве-
ресня 2022 року. 

Поблизу Землі зафіксова-
но близько 27 тисяч астерої-
дів. За даними NASA, один із 
двох ідентифікованих астерої-
дів у Сонячній системі, які ста-
новлять найбільший ризик для 
нашої планети, — Бенну діаме-
тром 500 метрів. Але ризик зі-
ткнення з ним становитиме ли-
ше 0,057% аж 2300 року.

Ілон Маск порадився 
з підписниками 
соцмереж

ФІНАНСИ. Понад половина опитаних засновником Tesla 
Ілоном Маском користувачів Twitter проголосувала за продаж 
10% акцій цієї компанії, яка виробляє електромобілі. Загалом 
57,9% респондентів підтримали ідею продажу, 42,1% проголо-
сували проти. Загалом участь в опитуванні взяли 3,5 мільйона 
людей, повідомляє ВВС.

Опитування Ілон Маск провів минулими вихідними. «Остан-
нім часом багато говорять, що нереалізований прибуток — це 
засіб ухилення від сплати податків, тому пропоную продати 
10% своїх акцій Tesla. Ви це підтримуєте?» — запитав винахід-
ник у соцмережі. Він пообіцяв, що за будь-яких підсумків голо-
сування підтримає рішення більшості опитаних. 

Згідно з інформацією журналу Forbes, Ілон Маск — найба-
гатша людина планети завдяки капіталізації Tesla, яка вже пе-
ревищила трильйон доларів. На початку листопада капітал 
Маска становив понад 300 мільярдів доларів. Він один з най-
популярніших бізнес-лідерів у Twitter і має близько 63 мільйо-
нів підписників. Регулярно використовує платформу, щоб діли-
тися новинами від компаній, яким володіє, зокрема SpaceX і 
Neuralink. Маск відомий авторством багатьох мемів, що додає 
йому популярності серед шанувальників.

Оскільки мільярдер не отримує зарплати чи бонусів у жод-
ній зі своїх компаній, то не має заробітку, з якого можна пла-
тити податок на прибуток. Продаж акцій компанії Tesla — єди-
ний для нього спосіб сплатити податки. За підрахунками агент-
ства Reuters, Ілон Маск має понад 170 мільйонів акцій Tesla. 
Тож вартість 10-відсоткового пакета становить близько 25 мі-
льярди доларів.

Поки що сам Маск не прокоментував підсумків опитування, 
а також того, як і коли він збирається продавати частку в ком-
панії. Тим часом опитування викликало подив у фінансовому 
світі. 

«Ми спостерігаємо, як спільнота Twitter вирішує, на який 
бік впаде монетка вартістю 25 мільярдів доларів», — написав 
впливовий британський венчурний інвестор Чамат Паліхапітія 
на своїй сторінці у Twitter.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Уповільнення швидкості астероїда лише на 1% дасть змогу дослідити зміну його 
орбітального періоду 

У Бельгії вирішили скоротити літні канікули 
для школярів

ВИХОВАННЯ. Більшість 
батьків у Бельгії вважають, що 
літні канікули занадто довгі. На 
відміну від України, вони трива-
ють не три, а два місяці — з по-
чатку липня до першого поне-
ділка вересня. Та підсумки не-
щодавнього опитування за-
свідчили, що більш як полови-
на опитаних батьків у Бельгії 
вважають, що двомісячних літ-
ніх канікул для їхніх дітей заба-
гато і їх треба скоротити. І вже 
з наступного навчального ро-

ку у Валонії — франкомовній 
частині Бельгії — літні каніку-
ли буде скорочено на два тиж-
ні. Проте це не означає, що не-
щасні школярі будуть змуше-
ні провести цей час за парта-
ми. Ці два тижні буде компен-
совано їм додатковими тижня-
ми відпочинку під час осінніх і 
весняних канікул. 

У Фландрії, нідерландомов-
ній частині Бельгії, Фламанд-
ська конфедерація батьків і 
батьківських асоціацій (VCOV) 

вирішили провести власне опи-
тування, в якому взяли участь 
понад 14 тисяч батьків, пові-
домляє нідерландське видан-
ня De Zondag. 51,5% опита-
них сказали, що хочуть поду-
мати про ймовірність скорочен-
ня тривалості літніх канікул. За-
лишити два літні місяці на від-
починок прагнуть 43,1%, бо ця 
група батьків вважає, що сім’я, 
суспільство та умови праці на-
лаштовані на тривалий відпочи-
нок саме влітку. 

Але якби канікули все-таки 
довелося скоротити, менш 
як половина батьків вважа-
ють за краще зробити це за 
рахунок подовження осінніх 
і весняних. А 20,5% респон-
дентів виявилися дуже суво-
рими батьками, бо відповіли,  
що два додаткові тижні на-
вчання — це те, що треба для 
їхніх дітей, а літній відпочинок 
і без того достатній, тому йо-
го можна зменшити на два 
тижні. 

Кампанія у TikTok врятувала людину
ПРАВИЛА ЖИТТЯ. Дівчину, 

яка зникла безвісти у США ми-
нулого тижня, врятували.  Вона 
змогла подати умовний знак, 
який поширювали в соцмережі 
TikTok і який сигналізує про не-
безпеку. Про зникнення 16-річ-
ної дівчини, яка живе у Північ-
ній Кароліні, повідомили бать-
ки, а через два дні її помітили 
в автомобілі, що рухався авто-
трасою у штаті Кентуккі.

Дівчина подала з вікна ав-
то спеціальний знак. Він сим-
волізує, що особа, яка його по-
казує, стала жертвою домаш-
нього насильства і потребує 
допомоги. Водій, який помітив 
цей знак, упізнав його, бо ба-
чив кампанію у TikTok. Він за-
телефонував у поліцію і повідо-
мив, що дівчина мала наляка-
ний вигляд, а за кермом пере-
бував літній чоловік. Поліцей-
ські наздогнала автомашину, 
звільнили дівчину і заарешту-
вали 61-річного Джеймса Гер-

берта Бріка. Полонянка розпо-
віла, що за два дні з Північної 
Кароліни автомобіль проїхав 
через штати Теннессі, Кентук-
кі та Огайо.

За даними Канадського жі-
ночого фонду, жест, який до-
поміг урятувати дівчину і може 
допомогти іншим жертвам на-

силля, подають однією рукою. 
Потерпілий тримає руку доло-
нею назовні, потім згинає вели-
кий палець і кілька разів згинає 
та розгинає чотири підняті до-
гори пальці. Кампанія, яку на-
звали «Сигнал допомоги», по-
ширилася в соціальних мере-
жах 2020 року під час першо-

го локдауну, коли кількість по-
відомлень про випадки домаш-
нього насильства зросла у всіх 
країнах. Ідея кампанії полягала 
в тому, щоб жертви домашньо-
го насильства могли зверну-
тися по допомогу до сторонніх 
шляхом простого невербаль-
ного сигналу.
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