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Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України»  
про повернення до контрактних обсягів після зниження 
в перші дні листопада

Втрачаємо більше 
людей, ніж на війні 

АКТУАЛЬНО. Вакцинуватися проти COVID-19 закликав спів-
громадян Президент Володимир Зеленський у відеозвернен-
ні. Стимулом до цього, вважає він, має бути сумна статистика 
летальних випадків внаслідок коронавірусу. Адже за дві доби 
країна втратила вдесятеро більше громадян, ніж за два остан-
ні роки російсько-української війни. У боях на Донбасі загину-
ли 146 військових, а за минулі дві доби від COVID-19 помер-
ли понад 1,5 тисячі. Більшість із них становлять невакциновані. 
У Європі повний курс вакцинації пройшли 65% населення, на-
томість в Україні стільки само не зробили жодного щеплення.

Днями він натрапив на звернення воїна, який закликав зем-
ляків на мить поставити себе на місце військових: «Ми вось-
мий рік воюємо, ризикуємо, зазнаємо поранень, ховаємо дру-
зів, втомлюємося, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не 
цінуєте цього? Не цінуєте нашого і свого життя, а в мирних міс-
тах без будь-якого ворога вмираєте сотнями і тисячами не від 
куль або снарядів, а тому, що не хочете вакцинуватися». «Жор-
стко? Так. Справедливо? Так. Чи почують? Побачимо», — ре-
зюмував Президент.

СЕРГІЙ МАКОГОН:

ЦИФРА ДНЯ

32,1 мільйона
днів лікарняних за  

10 місяців 2021 року мав оплатити  
Фонд соціального страхування.  
Це на 29% перевищує торішній 

аналогічний показник 

«Жодних додаткових 
обсягів, що перевищують 
транзитний контракт, 

Газпром не забронював. Тож 
говорити про збільшення 

постачання до ЄС через 
Україну говорити  

не варто».

Київ і Вашингтон: 
якісно новий рівень 
стратегічного 
партнерства

ДИПЛОМАТІЯ. Підписання відповідної хартії забезпечить 
непорушну підтримку України з боку США щонайменше  
на наступні десять років
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На Закарпатті 
обговорили стратегію 
та пріоритети розвитку 
громадянського 
суспільства регіону

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Що робити з токсичними 
відвалами відходів металургійного 
виробництва, які накопичуються  
і  спотворюють приморські 
пейзажі Маріуполя 
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Постанова КМУ «Деякі питання 
забезпечення організації та надання 
освітніх послуг дітям, які перебувають 
на стаціонарному лікуванні або яким 
надається реабілітаційна допомога»

Відсторонені VS вакциновані
КОВІД-АКТУАЛЬНО. Нещеплені: і не усунути від роботи не можна, і звільнити зась

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

З 8 листопада 2021 року набув чин-
ності наказ Міністерства охоро-

ни здоров’я «Про затвердження Пе-
реліку професій, виробництв та ор-
ганізацій, працівники яких підляга-
ють обов’язковим профілактичним 

щепленням». Відповідно до цього до-
кумента, обов’язковим щепленням 
проти COVID-19 підлягають праців-
ники центральних органів виконав-
чої влади та їх територіальних ор-
ганів, місцевих державних адміні-
страцій та їх структурних підрозді-
лів, а також закладів освіти. Тож са-
ме від цієї дати працівників, які під-

лягають обов’язковій вакцинації 
проти COVID-19, можуть відсторо-
нити від роботи до моменту вакци-
нації. Щеплені ж принаймні однією 
дозою працюють, очікуючи на дру-
гу. На цьому наголосив заступник 
міністра охорони здоров’я — голо-
вний державний санітарний лікар 
Ігор Кузін.

«До освітян, які мають бути 
обов’язково вакцинованими, на-
лежать працівники закладів ви-
щої, післядипломної, фахової пе-
редвищої, професійної, дошкіль-
ної, загальної середньої позашкіль-
ної освіти, наукових установ неза-
лежно від форми власності. Вказані 
професії потрапили до цього пере-

ліку для забезпечення безперебій-
ної та безпечної роботи установ і за-
кладів на національному та місце-
вому рівнях. Адже саме їх праців-
ники мають найвищий ризик захво-
ріти на COVID-19 через найбільшу 
кількість соціальних контак-
тів під час роботи», — зазна-
чив посадовець. 3
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документи
Мета та принципи Стратегії

Метою Стратегії є сприяння подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб че-
рез усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення 
повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг, а та-
кож створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньо 
переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах.

Стратегія базується на принципах:
верховенства права;
поваги та захисту прав людини в умовах внутрішнього переміщення з урахуван-

ням норм і стандартів міжнародного права та практики Європейського суду з прав 
людини та норм міжнародного права;

недопущення дискримінації за будь-якою ознакою;
протидії насильству в умовах внутрішнього переміщення, зокрема гендерно зу-

мовленому;
залучення потенціалу внутрішньо переміщених осіб для розвитку територіальних 

громад;
підтримки самоорганізації внутрішньо переміщених осіб;
відкритості та прозорості реалізації Стратегії з метою максимального залучення 

до її реалізації та моніторингу всіх заінтересованих сторін;
конкретності, досяжності цілей та вимірюваності очікуваних результатів реаліза-

ції Стратегії;
забезпечення конструктивної взаємодії між внутрішньо переміщеними особами, 

приймаючими територіальними громадами, місцевими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування;

сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до процесу формування та ре-
алізації державної, регіональної та місцевої політики;

інтеграції та адаптації дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до соціального 
середовища на території їх проживання.

Реалізація Стратегії передбачається шляхом здійснення комплексу завдань і захо-
дів операційного плану протягом 2021—2024 років для досягнення середньостроко-
вих рішень з метою розв’язання проблеми  внутрішнього переміщення.

Стратегічні цілі та шляхи розв’язання проблем
Визначення цілей Стратегії ґрунтується на критеріях, які можуть бути використа-

ні для оцінки рівня інтеграції внутрішньо переміщених осіб та результатів досягнення 
середньострокових рішень з питання внутрішнього переміщення.

Стратегічна ціль 1. Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміще-
них осіб.

Основною умовою інтеграції внутрішньо переміщених осіб є наявність житла.
Попри те, що законодавством передбачено право внутрішньо переміщених осіб 

на отримання соціального або тимчасового житла, на розміщення у соціальних гур-
тожитках, практична реалізація цього права ускладнюється через недостатню кіль-
кість або повну відсутність відповідних фондів у населених пунктах приймаючих те-
риторіальних громад.

Також на сьогодні існує необхідність в узагальненні офіційних даних щодо потреб 
внутрішньо переміщених осіб в житлі та офіційної інформації про кількість внутріш-
ньо переміщених осіб, яким надано житло за підтримки держави та/або органів міс-
цевого самоврядування, зокрема із залученням донорських ресурсів.

Досі залишається актуальною проблема існування в Україні місць компактного 
поселення внутрішньо переміщених осіб, у яких на цей час проживає близько 7000 
осіб. При цьому житлові умови в місцях компактного поселення внутрішньо перемі-
щених осіб на сьогодні є здебільшого незадовільними.

Основними завданнями для розв’язання проблем є:
розширення кредитно-інвестиційних механізмів забезпечення внутрішньо пере-

міщених осіб житлом;
забезпечення внутрішньо переміщених осіб постійним і доступним житлом з ура-

хуванням соціального аспекту;
забезпечення формування фондів житла соціального призначення, фондів жит-

ла для тимчасового проживання та забезпечення таким житлом внутрішньо перемі-
щених осіб;

поетапне розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного прожи-
вання з урахуванням критеріїв вразливості, гендерного аспекту та принципу єднос-
ті родин;

визначення житлових потреб внутрішньо переміщених осіб з метою реалізації 
права на житло.

Ключовими показниками результативності є:
проведення щонайменше трьох консультаційних заходів з метою підвищення обі-

знаності міжнародних партнерів та потенційних донорів про існуючі проблеми у сфе-
рі забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом, узгодження спільних дій, ви-
значення напрямів, що потребують додаткового фінансування та залучення міжна-
родної технічної та донорської допомоги для фінансування житлових програм для 
внутрішньо переміщених осіб;

проведення щонайменше десяти інформаційних заходів на рік щодо заохочення 
органів місцевого самоврядування до участі в розподілі субвенції для формування 
фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та можли-
вої участі внутрішньо переміщених осіб в програмах забезпечення тимчасовим жит-
лом з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо існування відповідних програм;

запровадження щонайменше одного нового інвестиційного механізму забезпе-
чення внутрішньо переміщених осіб житлом;

запровадження уніфікованих умов та єдиного підходу до функціонування житло-
вих програм, участь в яких беруть внутрішньо переміщені особи;

забезпечення розроблення регіональних програм розселення внутрішньо перемі-
щених осіб, які проживають в місцях компактного поселення;

забезпечення розселення до 2024 року щонайменше трьох місць компактного по-
селення;

забезпечення щонайменше 680 сімей внутрішньо переміщених осіб постійним 
житлом за рахунок наданих пільгових іпотечних кредитів;

забезпечення формування житлового фонду тимчасового проживання внутріш-
ньо переміщених осіб щонайменше в 40 територіальних громадах в рамках розподі-
лу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів що-
до підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного кон-
флікту на сході України.

Стратегічна ціль 2. Працевлаштування та освіта внутрішньо переміщених осіб.
Важливою умовою інтеграції внутрішньо переміщених осіб є забезпечення їх пра-

цевлаштування з метою отримання ними достатніх для існування засобів у прийма-
ючій територіальній громаді. Разом з тим високий рівень безробіття в територіаль-
них громадах, необхідність перепідготовки та/або підвищення кваліфікації внутріш-
ньо переміщених осіб, недостатня якість та обсяг фінансування місцевих програм 
сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб призводять до обмежен-
ня доступу до їх працевлаштування в приймаючій територіальній громаді. 

Зокрема, жінки з числа внутрішньо переміщених осіб зіштовхуються  з підвище-
ними ризиками бідності, особливо в кризові періоди, внаслідок додаткового наванта-
ження на них у домашньому побуті та необхідності догляду за дітьми.

З працевлаштуванням тісно пов’язане питання освіти. Діти з числа внутрішньо пе-
реміщених осіб мають право на отримання цільової підтримки для здобуття профе-
сійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, втім через недо-
статність фінансування така цільова підтримка не може бути забезпечена повністю.

Виїзд з тимчасово окупованих територій України дітей з числа внутрішньо пе-
реміщених осіб для навчання та проживання на підконтрольній Україні території 
пов’язаний з численними перешкодами. Поширення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дії окупаційної адміністрації Ро-
сійської Федерації обмежують доступ вступників до освіти.

Тривале перебування поза культурним та інформаційним полем України усклад-
нює інтеграцію дітей у приймаючій територіальній громаді.

Основними завданнями для розв’язання проблем є:
розроблення та виконання місцевих програм сприяння працевлаштуванню вну-

трішньо переміщених осіб з урахуванням гендерного аспекту, зокрема із залученням 
соціально відповідального бізнесу;

запровадження дієвих механізмів підтримки та стимулювання бізнесу внутрішньо 
переміщених осіб, зокрема з урахуванням критеріїв вразливості та гендерного ас-
пекту;

забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до документів про освіту;
створення умов для реалізації внутрішньо переміщеними особами права на освіту.
Ключовими показниками результативності є:
забезпечення фінансування цільової підтримки дітей з числа внутрішньо перемі-

щених осіб для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 
та вищої освіти;

запровадження механізмів проведення атестації для визнання результатів навчан-
ня та періодів навчання на тимчасово окупованих територіях для отримання докумен-
тів про базову середню та повну загальну середню освіту;

забезпечення розроблення та виконання місцевих програм сприяння працевла-
штуванню внутрішньо переміщених осіб;

запровадження співпраці між регіональними центрами зайнятості для підвищен-
ня кількості залучених до існуючих програм зайнятості безробітних з числа внутріш-
ньо переміщених осіб.

Стратегічна ціль 3. Реалізація права на соціальний захист внутрішньо переміще-
них осіб.

Для внутрішньо переміщених осіб реалізація права на соціальний захист залежить 
від наявності довідки про взяття їх на облік, зокрема щодо отримання виплат і по-
слуг, таких як допомога по безробіттю, отримання водійського посвідчення, внесен-
ня відомостей про належного користувача транспортного засобу та інших послуг, які 
не пов’язані з внутрішнім переміщенням.

Існуюча система призначення (відновлення) та здійснення контролю за соціаль-
ними виплатами та виплатою пенсії внутрішньо переміщених осіб створює додатко-

ве навантаження (зокрема у вигляді обмежень у свободі пересування, обранні упо-
вноваженого банку для обслуговування, проходження додаткових процедур іденти-
фікації).

Існуючі обмеження свободи пересування (пов’язані, зокрема, з встановленням 
на території України карантину та запровадження обмежувальних протиепідеміч-
них заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; діяльністю оку-
паційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях) пе-
решкоджають реалізації внутрішньо переміщеними особами права на отримання со-
ціальних виплат та пенсій та потребують розвитку засобів дистанційної ідентифіка-
ції одержувачів таких виплат. 

Держава забезпечує надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним осо-
бам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних 
послуг, проте її розмір та підходи до призначення не відповідають фактичним потре-
бам родин. Існуючий механізм призначення адресної допомоги може призвести до 
залежності особи від неї, незалежно від реальних потреб. 

Недостатній рівень доступної психологічної допомоги і реабілітації для внутріш-
ньо переміщених осіб, особливо дітей, які постраждали від збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України, ускладнює процеси інтеграції та адаптації учнів у но-
вому освітньому середовищі після внутрішнього переміщення.

Існуюча процедура надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів, потребує вдосконалення, зокрема в частині порядку на-
дання такого статусу, визначення осіб, яким може надаватися такий статус, та пере-
ліку необхідних підтвердних документів.

Основними завданнями для розв’язання проблем є:
забезпечення повного та своєчасного нарахування та виплати внутрішньо перемі-

щеним особам соціальних виплат та пенсій;
посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб;
спрощення механізму забезпечення пенсійних та соціальних виплат для внутріш-

ньо переміщених осіб;
забезпечення умов для соціальної інтеграції дітей, які постраждали внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України.
Ключовими показниками результативності є:
запровадження механізму виплати пенсій (щомісячного довічного грошового 

утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення;
запровадження процедури віддаленої ідентифікації отримувачів пенсій та соціаль-

них виплат;
удосконалення механізму отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам;
спрощення механізму отримання довідки про взяття на облік внутрішньо пере-

міщених осіб.
Стратегічна ціль 4. Медичне забезпечення внутрішньо переміщених осіб.
На сьогодні Кабінетом Міністрів України врегульоване питання рівного доступу 

внутрішньо переміщених осіб та членів приймаючих територіальних громад до ме-
дичних послуг.

Збройна агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася у 2014 році, 
призвела до розриву території адміністративно-територіальних одиниць та значної 
руйнації системи закладів охорони здоров’я в Донецькій та Луганській областях: при-
близно 35 відсотків закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання первинної 
медичної допомоги були пошкоджені, а заклади охорони здоров’я, що забезпечують 
надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, залишилися на тим-
часово окупованих територіях. Відбувся відплив медичних працівників з регіону, по-
рушено сталі маршрути пацієнтів, у населення виникли труднощі з доступом до за-
кладів первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Водночас контрольовані Україною території Донецької та  Луганської областей 
прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб (513 066 та 284 245 від-
повідно — станом на 30 червня 2021 р.), у зв’язку з чим навантаження на медичну 
інфраструктуру зазначених областей, пошкоджену внаслідок збройної агресії Росій-
ської Федерації, критично зросло. Як наслідок, за даними організацій, які працюють 
в Донецькій та Луганській областях, 38 відсотків домогосподарств, які проживають 
у 20-кілометровій зоні від лінії розмежування, мають труднощі з доступом до медич-
ної допомоги. До того ж в 5-кілометровій зоні ця частка збільшується до 57 відсотків.

Основними завданням для розв’язання проблем є:
забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до якісної медицини шляхом 

виконання програми медичних гарантій;
створення дієвих механізмів для забезпечення належного обслуговування вну-

трішньо переміщених осіб в закладах охорони здоров’я, зокрема в Донецькій та Лу-
ганській областях.

Ключовими показниками результативності є:
запровадження планів розвитку госпітальних округів у Донецькій та Луганській 

областях;
забезпечення розроблення та впровадження програм місцевих стимулів для залу-

чення кадрів у заклади охорони здоров’я Донецької та Луганської областей;
розширення мережі аптечних закладів, які беруть участь в програмі «Доступні лі-

ки» у Донецькій та Луганській областях.
Стратегічна ціль 5. Доступ до документів.
Внутрішньо переміщені особи, які не мають дійсних документів, що посвідчують 

особу та підтверджують громадянство України, зокрема дійсного паспорта громадя-
нина України, та звертаються для його оформлення, за відсутності необхідних доку-
ментів або свідків змушені звертатися до суду для встановлення особи. Законодав-
ством не передбачено право таких осіб на безоплатну вторинну правову допомогу, 
при цьому відсутність паспорта громадянина України значною мірою позбавляє їх 
можливості реалізувати свої права, зокрема право на судовий захист.

Існуюча судова процедура встановлення фактів, що мають юридичне значення, 
для оформлення документів про народження і смерть на тимчасово окупованих те-
риторіях призводить до додаткових фінансових витрат, вищих порівняно з оформ-
ленням документів про народження і смерть на контрольованих Україною територі-
ях, та потребує сплати судового збору.

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримують паспорт громадянина 
України вперше, не можуть зареєструвати місце проживання ні за адресою поки-
нутого місця проживання на тимчасово окупованих територіях, ні за адресою міс-
ця проживання на контрольованих Україною територіях. Згодом через відсутність 
даних про зареєстроване місце проживання діти з числа внутрішньо переміщених 
осіб стикаються з перешкодами під час реалізації своїх прав, зокрема отримання до-
відки внутрішньо переміщених осіб, соціальних стипендій, адміністративних послуг.

Під час переїзду на нове місце проживання внутрішньо переміщені особи отри-
мують довідку про взяття на облік за новою адресою. Існуюча процедура передба-
чає встановлення факту внутрішнього переміщення повторно під час кожного тако-
го звернення, при цьому дані про внутрішньо переміщених осіб вже внесені до бази 
даних внутрішньо переміщених осіб та зберігаються в матеріалах особової справи.

Основними завданнями для розв’язання проблем є:
забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до документів, що підтвер-

джують факт народження, смерті, документів, що посвідчують особу та підтверджу-
ють громадянство України;

запровадження механізму внесення даних про реєстрацію місця проживання осо-
би в населених пунктах на тимчасово окупованих територіях до паспорта громадя-
нина України.

Ключовими показниками результативності є:
запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів наро-

дження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях;
удосконалення положення про звільнення від сплати судового збору внутріш-

ньо переміщених осіб під час звернення до суду для встановлення фактів, що мають 
юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, 
тимчасовою окупацією території України;

внесення до переліку суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомо-
гу внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, що посвідчують особу у 
зв’язку із збройною агресією Російської Федерації  та тимчасовою окупацією тери-
торії України;

надання права внесення інформації щодо реєстрації місця проживання внутріш-
ньо переміщених осіб на тимчасово окупованих територіях до паспорта громадяни-
на України.

Стратегічна ціль 6. Створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в 
приймаючих територіальних громадах.

У зв’язку з переміщенням внутрішньо переміщені особи перебувають в особливо 
вразливому стані, що призводить до виникнення у них додаткових потреб, задоволь-
нити які повинні держава та територіальні громади. Базовим питанням для інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб в приймаючих громадах є здатність такої територіаль-
ної громади своєчасно та в повному обсязі отримувати достовірну інформацію про 
кількість внутрішньо переміщених осіб, які у них мешкають, та їх потреби. Втім існу-
юча система обліку внутрішньо переміщених осіб не дає змоги врахувати внутрішньо 
переміщених осіб та їх потреби у процесі планування діяльності та розвитку терито-
ріальної громади, а також оцінити рівень інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

На сьогодні залишається обмеженою можливість участі внутрішньо переміщених 
осіб у суспільному житті територіальної громади. У значній частині територіальних 
громад внутрішньо переміщені особи не беруть участі в розробленні управлінських 
рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і, як 
наслідок, не мають змоги претендувати на участь в місцевих програмах, отриманні 
місцевих пільг через те, що не вважаються членами територіальних громад.

Успішна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних 
громадах буде залежати не лише від політики та роботи, яку впроваджують місцеві 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а і від ставлення чле-
нів територіальної громади до внутрішньо переміщених осіб та забезпечення взає-

морозуміння між внутрішньо переміщеними особами та членами територіальної гро-
мади.

Відсутність спільного бачення щодо миру в поєднанні з соціальною поляризаці-
єю та усталеними негативними стереотипами «іншості» (наприклад, через ритори-
ку відчуження, стигматизацію тих, хто не поділяє панівні погляди, а також представ-
ників меншин та вразливих груп) підриває розвиток національної єдності та спільної 
ідентичності на основі спільних цінностей та перешкоджає повноцінній інтеграції вну-
трішньо переміщених осіб, позбавляючи їх можливості здійснювати зміни.

Основними завданнями для розв’язання проблем є:
розроблення та запровадження системи регулярної оцінки потреб внутрішньо пе-

реміщених осіб, механізму переадресації осіб з одних установ і організацій до інших 
та своєчасного реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб;

запровадження механізму вимірювання рівня інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб і механізму щорічного моніторингу та оцінки стану інтеграції внутрішньо перемі-
щених осіб в приймаючі територіальні громади;

посилення міжрегіональної співпраці, реалізації програм та заходів для молоді, 
спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцнення національної єдності 
та культури миру за допомогою тематичних заходів у рамках діалогу та спільних дій;

підтримка створення консультативних механізмів з метою залучення внутрішньо 
переміщених осіб до процесу прийняття рішень місцевими органами виконавчої вла-
ди та органами місцевого самоврядування;

створення в територіальних громадах публічного простору для забезпечення рів-
ного доступу до можливостей творчого розвитку, якісного дозвілля та забезпечен-
ня культурних прав внутрішньо переміщених осіб, а також для посилення соціальної 
згуртованості та повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Ключовими показниками результативності є:
забезпечення функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з 

можливістю внесення інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб через 
Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

запровадження механізму оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб з метою 
забезпечення подальшої організації їх задоволення;

проведення щонайменше одного заходу на рік за участю молоді з числа внутріш-
ньо переміщених осіб;

розроблення та затвердження типових положень про консультативно-дорадчі ор-
гани внутрішньо переміщених осіб;

розроблення методичних рекомендацій щодо організації роботи центрів культур-
них послуг з урахуванням потреб повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
та забезпечення їх культурних прав і потреб;

проведення циклу національних заходів щодо культури діалогу, соціальної згурто-
ваності, безбар’єрності та багатофункціональності культурного простору. 

Очікувані результати реалізації Стратегії 
Результатом реалізації Стратегії стане підвищення якості життя внутрішньо пере-

міщених осіб шляхом посилення їх спроможностей та соціальної стійкості, стимулю-
вання економічної активності, забезпечення реалізації їх основоположних прав і сво-
бод, зокрема:

задоволення як економічних, так і культурних та соціальних потреб внутрішньо 
переміщених осіб;

зниження рівня соціальної напруги у приймаючих територіальних громадах;
розбудова соціальної згуртованості, підвищення рівня соціально-економічного 

розвитку і стійкості територіальних громад;
реалізація громадянських та політичних прав внутрішньо переміщених осіб, зо-

крема права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, права на 
правосуб’єктність;

забезпечення права на житло, охорону здоров’я, соціальний захист, зайнятість, 
освіту, доступ до інформації тощо;

підвищення активної ролі внутрішньо переміщених осіб у житті територіальних 
громад.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Джерелами фінансування заходів з реалізації Стратегії є кошти державного та 

місцевих бюджетів і кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься також із застосу-

ванням можливостей фінансової та технічної допомоги, яку надають Україні міжна-
родні установи та іноземні країни. Технічна допомога може бути залучена у вигляді 
експертної допомоги, необхідних матеріальних ресурсів або грошових коштів, виді-
лених на цільові потреби.

Розподіл фінансових ресурсів з метою досягнення результатів повинен здійсню-
ватися за принципом збалансованості як за гуманітарним напрямом, так і за напря-
мом відновлення та розвитку.

З операційним планом реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення, 
схваленого урядовим розпорядженням, можна ознайомитись на сайті «УК».

Втрачене Чорнобильське посвідчення (категорія 4) 
серія В-П №777029 від 09.03.2011р., виданий Київською обл. 

адміністрацією на ім’я Олексієнко Валентина Петрівна, 
вважати недійсним.

ОГОлОшЕННЯ

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа 
державного планування та звіту про стратегічну екологічну 

оцінку Комплексної міської цільової програми  
«Столична культура: 2022-2024 роки»

1) Повна назва документа державного планування (далі – ДДП), що про-
понується, та стислий виклад його змісту:

Комплексна міська цільова програма «Столична культура: 2022-2024 
роки» (далі — Програма) спрямована на забезпечення умов сталого роз-
витку міста Києва шляхом реалізації стратегічних цілей у розвитку столич-
ної культури, зокрема, збереження і розвитку закладів культури, відро-
дження духовних традицій, підвищення доступності та розширення спек-
тру культурних послуг для різних груп мешканців громади, підтримки різ-
номаніття творчої діяльності та креативних індустрій, сприяння успішній ін-
теграції української культури в європейський і світовий культурний простір.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Київська 
міська рада

3) Передбачувана процедура громадського обговорення: протягом 30 
днів з дня оприлюднення повідомлення, згідно із Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» громадськість має право подати замовни-
ку в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження 
і пропозиції до Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку (да-
лі — СЕО).

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою мож-
на ознайомитися з проєктом ДДП, звітом про СЕО та екологічною інфор-
мацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосуєть-
ся ДДП: Департамент культури виконавчого органу Київської міської ра-
ди (Київської міської державної адміністрації), бульвар Тараса Шевченка, 
3, м. Київ, 01024.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та 
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації).

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 
бульвар Тараса Шевченка, 3, м. Київ, 01024.    

Електронна адреса: 323guk@gmail.com.
Відповідальна особа: Яворовський Геннадій Леонідович, контактні теле-

фони: (044) 278-42-62.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 30 днів з дня оприлюд-

нення повідомлення.
Місцезнаходження наявної екологічної інформації, що стосується 

ДДП: бульвар Тараса Шевченка, 3, м. Київ, 01024, електронний ресурс:  
https://dk.kyivcity.gov.ua/.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєк-
ту ДДП: не потребує.
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оголошення

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

Повістка про виклик
Івченко Сергій Миколайович, 01.01.1961 р.н., останнє відоме місце 

реєстрації та проживання: м. Донецьк, пр-кт Семашка, буд. 39, кв. 26; 
Казак Андрій Борисович, 19.06.1972 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання: м. Донецьк, пл. Перемоги, буд. 10, кв. 11; Степанчен-
ко Олексій Вікторович, 12.10.1984 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання: м. Донецьк, вул. Топчієва, буд. 68, на підставі ст.ст. 
133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 16.11.2021 
у період часу з 09:00 до 14:00 до службового кабінету № 10 слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юс-
тиції Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20 (тел.: +380629587452), 
для вручення повідомлень про підозру у кримінальному провадженні  
№ 12014100100005849, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 08.06.2014, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 19, 23, 26 листопада 2021 року 
в період з 9:00 до 18:00 для допиту як підозрюваних та проведення ін-
ших процесуальних дій.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України по-

відомляю, що 05.11.2021 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 27.10.2020 за №22020210000000024 за ознаками вчинення 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким Шаповалов Олег Юрійо-
вич, 13.07.1981 р.н., уродженець Луганської області, Перевальського 
району, с. Червоний прапор, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Алчевський район, с. Старе, вул. 50 років Жовтня, 2/11, підозрю-
ється в участі у терористичній організації, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик Шаповалова О. Ю.

Громадянин України Шаповалов Олег Юрійович, 13.07.1981 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Алчевський 
район, селище Старе,  вулиця 50 років Жовтня, 2/11.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 15 лис-
топада 2021 року о 10.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 311 
слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області до старшого слідчого в 
ОВС Вигонного Андрія Миколайовича, за адресою: м. Тернопіль, про-
спект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні 
слідчих та процесуальних дій, зокрема, для допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22020210000000024 від 27.10.2020, за 
ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі не прибуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України пові-

домляю, що 05.11.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 02.12.2020 за №22020210000000026 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Голубенко 
Ігор Юрійович, 28.10.1985 р.н., зареєстрований і проживаючий в м. Ал-
чевськ Луганської області, просп. Леніна, будинок 9, квартира 5, підо-
зрюється в участі у терористичній організації «Луганська народна рес-
публіка», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України

ПОВІСТКА 
про виклик Голубенка І. Ю.

Громадянин України Голубенко Ігор Юрійович, 28.10.1985 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ,  
пр. Леніна, буд. 9, кв. 5.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 15 листо-
пада 2021 року о 12.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 309 слід-
чого відділу УСБУ в Тернопільській області до старшого слідчого Дуди 
Степана Степановича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бан-
дери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих та проце-
суальних дій, зокрема, для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 22020210000000026 від 02.12.2020, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Повідомлення про припинення діяльності

Національна академія аграрних наук України повідомляє, що згідно з 
наказом по Академії припинено діяльність юридичних осіб у зв’язку з їх 
реорганізацією шляхом злиття: 

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифіка-
ції сільського господарства» (код ЄДРПОУ 05496135); Запорізький на-
уково-дослідний центр з механізації тваринництва Національного нау-
кового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського госпо-
дарства» (код ЄДРПОУ 39158018); Державне підприємство «Агромаш» 
Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації 
сільського господарства» (код ЄДРПОУ 05505176).

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох мі-
сяців з дня опублікування цього повідомлення. 

Письмові вимоги приймають за адресою: 08631, вул. Вокзальна, 11, 
Київська обл., Фастівський р-н, смт Глеваха.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 3 
ст.323 КПК України викликає МАЧУЛЬСЬКОГО Василя Миколайовича, 
22 червня 1978 року народження, уродженця с. Обтове Кролевецько-
го району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою м. Кролевець, вул. Миру, 25/7 Сумської області, місце фактич-
ного ироживання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113 Сумської облас-
ті, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 за 
обвинуваченням Мачульського В.М. у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Справа призначена до розгляду на 18 листопада 2021 року о 13 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської об-
ласті за адресою м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого місця проживання 
Мачульського В. М. направлено судову повістку про виклик до суду. У 
випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважа-
ється належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутнос-
ті Мачульського В. М. у порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. М. Придатко

Повідомлення щодо відомостей про підозрюваного, стосовно 
якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення 

спеціального досудового розслідування

Офіс Генерального прокурора повідомляє, що ухвалою слідчого судді 
Шевченківського районного суду м. Києва від 04.11.2021 (провадження  
№ 1-кс/761/21660/2021, справа №761/39098/21) постановлено ухвалу 
про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22020000000000254 від 04.11.2020 за підозрою Єго-
рова Андрія Михайловича, 12.08.1962 р.н., уродженця м. Владивосток 
Приморського краю Російської Федерації, федерального державно-
го службовця Федеральної служби безпеки Російської Федерації, гро-
мадянина Російської Федерації, місце проходження служби: Російська 
Федерація, м. Москва, вул. Велика Лубянка, 1/3, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 
ст. 111 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

Відділ 18/1/1  
Офісу Генерального прокурора

Повідомлення про прийняття відповідним 
органом управління фінансової установи 

рішення про подання заяви про виключення 
фінансової установи з Державного реєстру 

фінансових установ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІ-

НАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРЕТА ФІНАНС», код за  
ЄДРПОУ 43226900 повідомляє:

Рішенням № 08-11/21 від 08.11.2021 року учас-
ника Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРЕТА ФІНАНС» (код за  
ЄДРПОУ  43226900) прийнято рішення про звер-
нення Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРЕТА ФІНАНС» (код за  
ЄДРПОУ  43226900) до Національного банку Украї-
ни із заявою про виключення фінансової установи з 
Державного реєстру фінансових установ. 

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як 
обвинуваченого Сімонова Максима Олексійовича, який 
мешкає за адресою: Донецька область, Мар’їнський ра-
йон, м. Красногорівка, вул. Радянська, б. 3, кв. 42 по кри-
мінальному провадженню щодо Сімонова М. О., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14,  
ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 
КК України та Марченка Д. С., у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 
ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК 
України

Судові засідання відбудуться 22 листопада 2021 року о 
16:00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки до суду без поважних причин, це оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і справу буде розглянуто по су-
ті за наявними матеріалами справи. 

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викли-
кає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє 
відоме місце проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених час-
тиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України у судові за-
сідання, які призначено на 10.00 год. 18.11.2021, 11.00 год. 
06.12.2021  (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду 
Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, 
вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

У кримінальному провадженні здійснюється спеціаль-
не судове провадження. Судом надіслано судову повістку 
обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню 
відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16,  
м. Львів. У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження. 

Головуючий суддя В. М. Бораковський

У провадженні Рівненського міського суду Рівнен-
ської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1 ) перебуває 
кримінальне провадження №22021180000000010 (номер 
провадження 1-кп/569/1173/21, справа №225/1957/21) 
про обвинувачення Моісеєнко Олени Петрівни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської об-
ласті Яковлєв Дмитро Вікторович викликає обвинува-
чену Моісеєнко Олену Петрівну , 07.05.1969 р.н., грома-
дянку України, уродженку м. Донецьк, зареєстровану за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Пухова, 37,  
кв. 65,  у судове засідання, яке визначено судом на такі  
дати: 11 год. 00 хв. 19 листопада 2021 року, об 11 год. 00 
хв. 30 листопада 2021 року, 11 год. 00 хв. 07 грудня 2021 
року, 11 год. 00 хв. 16 грудня 2021 року, 11 год. 00 хв. 
21 грудня 2021 року, 11 год. 00 хв. 23 грудня 2021 року  
та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду  
(м. Рівне, вул. Шкільна, 1) 

Дане повідомлення адресовано мешканцю 
України Корнєву Дмитру

Адвокат з Ізраїля Наталі Юровська повідомлює, 
що проти Корнєва Дмитра подано позов про розлу-
чення його жінкою, громадянкою Ізраїля Славкіною 
Ганною до суду по сімейних спорах в Крайот в Ізраїлі.

№ 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 сімейних спра-
вах 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.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як 
обвинуваченого Марченка Дениса Сергійовича, який меш-
кає за адресою: Донецька область, м. Мар’їнка, вул. Са-
дова, б. 15 по кримінальному провадженню щодо Сімо-
нова М. О., у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 3 
ст. 27, ч. ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України та Марченка Д. С., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України

Судові засідання відбудуться 22 листопада 2021 року о 
16:00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки до суду без поважних причин, це оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і справу буде розглянуто по су-
ті за наявними матеріалами справи. 

Суддя Д. Г. Пантелєєв

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у 
складі головуючого судді Романюка В. Ф. знаходиться кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Саєнка Олексан-
дра Миколайовича 20 березня 1974 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначе-
но на 17.11.2021 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Галиць-
кого районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. 
Чоловського, 2.

Попереджаємо Саєнка Олександра Миколайовича, 20 бе-
резня 1974 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Вільшани, пров. 
Скнаріна, буд. 5 проживаючого за адресою: м. Харків, просп. 
Тракторобудівників, буд. 100 А, кв. 80, що у випадку Вашої 
неявки у судове засідання на вищевказані дату та час, справу 
буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних до-
казів у матеріалах справи.

Головуючий суддя В. Ф. Романюк

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Гайдаржийського Степана Петровича, 
13.08.1964 р.н. (останні відомості місця проживан-
ня: вул. Мате Залки, 7, кв. 57, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України, в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 22.11.2021 об 11 год. 30 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15,  
каб. 328, під головуванням судді Білоцерківця О. А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Фінансова компанія «Глобал Фай-

ненс» (далі — Товариство) (ідентифіка-

ційний код 40967769) повідомляє, що 

15 жовтня 2021 року Загальними збора-

ми учасників Товариства прийнято рішен-

ня про виключення інформації про Това-

риство з Державного реєстру фінансових 

установ.

Директор ТОВ «ФК «Глобал Файненс» 

Д. Є. Санченко

05.11.2021 Національний банк України 
прийняв рішення про виключення 
з Державного реєстру фінансових 

установ 
ТОВ «ФК «АЙКЬЮ» 

(ЄДРПОУ 43573605), ТОВ «ЛЕММА 
КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40807561), 

ТОВ «ФК «ЮНІВЕРСУМ ФІНАНС» 
(ЄДРПОУ 39442658), ТОВ «ФРІ МАНІ» 

(ЄДРПОУ 42567543), ТОВ «ПРОФІТ 
ФІНКОМ» (ЄДРПОУ 41158846), 

ТОВ «АКТИВ ФАКТОРИНГ» 
(ЄДРПОУ 42927335) на підставі 

поданих ними заяв.

У зв’язку зі смертю 4.05.2021 року 

Дікань Клари Миколаївни, 08.05.1939 

року народження, яка постійно 

проживала та була зареєстрована 

в м. Луганськ, на тимчасово окупованій 

території України, розшукуються її 

спадкоємці у зв’язку з отриманням 

спадщини. Просимо спадкоємців 

звернутися до приватного нотаріуса 

Кузора Вікторії Тимофіївни за телефоном 

(050) 750-01-11 

Приватний нотаріус Запорізького 

міського нотаріального округу 

Запорізької області Котляр А. І. 

викликає спадкоємців померлого 11.08.2021 

року гр. Волика Володимира Юрійовича та 

померлої 26.01.2016 року гр. 

Волик Антоніни Олександрівни. 

(Звертатись за адресою: Запорізька обл., 

м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, буд 76, 

прим. 13, тел. 0978263618).

Остапова К.А.
вул. Г.Острякова, 172, 
корпус А, кв. 12/2, 
м. Севастополь, АРК.

Київський апеляційний суд повідомляє, 
що розгляд апеляційного провадження за 
апеляційною скаргою захисника обвину-
ваченої Остапової К. А. — адвоката Тіма-
шова А. С. на вирок Святошинського ра-
йонного суду м.Києва від 08 жовтня 2019 
року щодо Остапової Катерини Андріївни 
за ч. 1 ст. 111 КК України, відкладено на 
12 год. 30 хв. 30 листопада 2021 року.

Апеляційний розгляд відбудеться у від-
критому судовому засіданні в приміщенні 
Київського апеляційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя О. А. Маліновський

Втрачений паспорт громадянина України 
серія СО № 831113, виданий 

Дніпровським РУГУ МВС України 
в м. Києві від 18 грудня 2001 р. 

на ім’я Смирна Галина Григорівна, 
вважати недійсним.

Свідоцтво про виключення судна 

з Державного суднового реєстру України 

з державним номером 

ua4476KV, судновласник Мут Вадим 

Миколайович, вважати втраченим.

Судновий білет 
на ім’я Ходак Євген Миколайович 
на човен «Казанка-5М», 1977 року

побудови з бортовим номером 
UАК-4878-К був втрачений, 

вважати його недійсним.

Втрачений оригінал суднового білета 
010486 на прогулянкове судно «Прогрес» 
бортовий реєстраційний номер КАС-0672 

К, виданий інспекцією Головного  
державного реєстратора флоту 

20.06.2008 р. на ім’я Кожа Олексій  
Леонідович, вважати недійсним.

Після смерті Пушкарь Людмили 
Олександрівни, 1946 р.н., померлої 

08.02.2021 р., відкрито спадкову справу 
№22/2021. Можливі спадкоємиці 

запрошуються до приватного нотаріуса 
Залізко В. М. за адресою: м. Харків, 

проспект Московський, буд. 196/1, оф. 1 
протягом місяця від публікації.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  +4 +4  +9 Черкаська -2  +3 +4  +9
Житомирська -1  +4 +4  +9 Кіровоградська -2  +3 +4  +9
Чернігівська +2  -3 +3  +8 Полтавська +2  -3 +3  +8
Сумська +1  -4 +2  +7 Дніпропетровська +2  -3 +4  +9
Закарпатська +2  -3 +7  +12 Одеська -1  +4 +7  +12
Рівненська 0  +5 +4  +9 Миколаївська -2  +3 +6  +11
Львівська 0  -5 +7  +12 Херсонська -1  +4 +6  +11
Івано-Франківська 0  -5 +7  +12 Запорізька +2  -3 +4  +9
Волинська 0  +5 +4  +9 Харківська -1  +4 +4  +9
Хмельницька -2  +3 +4  +9 Донецька -1  +4 +4  +9
Чернівецька 0  -5 +7  +12 Луганська -1  +4 +4  +9 
Тернопільська -2  +3 +4  +9 Крим +2  +7 +8  +13
Вінницька -2  +3 +4  +9 Київ 0  +2 +5  +7

Укргiдрометцентр

Зовні андська лисиця схожа на свою руду родичку, койота 
і шакала водночас

Хвилина запізнення може дорого коштувати 
ПРИНЦИПОВІСТЬ. У Япо

нії машиніст потяга судиться 
зі своїм роботодавцем після 
того, як компанія вирахувала 
з його зарплати 56 єн ($0,49) 
за те, що він спричинив ко
ротку затримку в залізнич
ній системі країни, відомої на 
весь світ пунктуальністю.

Компанія JR West оштра
фувала машиніста, бо по
тяг, яким він керував у червні 
2020 року, вибився із графіка 
на хвилину. Під час того рей
су машиніст керував порож
нім потягом, який мав прибу
ти до станції «Окаяма» на пів
дні країни. Та потяг прибув 
не на ту платформу. Маши
ніст усвідомив свою помилку 
і скерував потяг на правиль
ну платформу, проте переда
ча зміни від одного машиніс
та до іншого затрималася на 
дві хвилини. Внаслідок цього 
і сталася хвилинна затримка 
поїзда і збій у роботі всієї за
лізничної системи. 

Представники компанії пе
реконують, що це відбулося че
рез те, що машиніст не виконав 
належно свою роботу. Але сам 
працівник категорично не зго

ден із таким рішенням. Він ви
магає від компанії 2,2 мільйо
на єн ($19 407) як відшкодуван
ня за моральні страждання, які 
спричинили йому дії компанії.

До слова, спочатку компа
нія вирахувала із зарплати 
машиніста 85 єн ($0,75), але 
пізніше погодилася зменши
ти штраф до 56 єн після то
го, як водій передав справу 
до управління інспекції трудо
вих стандартів Окаями. Од
нак машиніст пішов на прин
цип і відмовився виплатити 
навіть такий мізерний штраф. 
Він переконаний, що затрим
ка не спричинила порушень 
у розкладі руху й не завда
ла незручностей пасажирам, 
оскільки під час інциденту по
тяг був порожнім. 

Проте у компанії переко
нують, що вчинили правиль
но й застосували принцип 
«немає роботи, немає опла
ти», як це трапляється в ра
зі запізнення працівника на 
роботу чи прогулу. Але во
дій передав свою справу до 
окружного суду Окаями, де 
тепер вимагає відшкодуван
ня збитків.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Уряди країн ЄС поступово поверта ють обмежувальні заходи, скасовані цього літа

Пляшку найстарішого у світі віскі продали  
за 93 тисячі євро

РОЗКІШ. У бельгійсько
му місті Морсел у Західній 
Фландрії продали дві пляш
ки найстарішого у світі одно
солодового шотландського ві
скі марки Gordon & MacPhail 
Generations, який витримува
ли у бочці 80 років. Ціна кож
ної пляшки становила 93 ти
сячі євро. 

«Це найстаріше віскі з усіх, 
яке досі виробляли. Цьому на
пою 80 років, і така тривалість 
витримки у бочці найдовша за 
всю історію виробництва ві
скі, тому ці пляшки унікальні», 
— сказав журналістам влас
ник винного магазину, де бу
ло продано напої, Мартін Ко
ен. Віскі було залито у бочку 

в лютому 1940 року. За слова
ми Мартіна Коена, віскі дуже 
рідко витримують у бочках та
кий тривалий період, оскільки 
спирт зазвичай втрачає 1—2% 
міцності на рік. 

«Якщо рівень алкоголю 
нижчий за 40%, то це вже не 
можна назвати віскі», — за
уважив він. 

Проте у сховищах Gordon & 
MacPhail підтримують постій
ну температуру не вище 12—
14°C. Це й сповільнило процес 
випаровування алкоголю з ві
скі. Підлога сховища земляна, 
це також дає додаткову прохо
лоду, а сама бочка особлива 
і майже не пропускає повітря, 
що запобігає випаровуванню.

Європу накрила п’ята хвиля COVID-19
ПАНДЕМІЯ. Президент 

Франції Еммануель Макрон 
оголосив, що з грудня країна 
починає вакцинацію третьою 
бустерною дозою вакцини гро
мадян, старших за 50 років. А 
із середини грудня ковідпас
порти осіб, старших за 65 ро
ків, будуть чинними лише в ра
зі отримання третьої дози вак
цини. 

Система ковідсертифікатів 
діє у Франції ще з літа. Вони 
потрібні для проїзду у громад
ському транспорті, відвідуван
ня ресторанів і закладів культу
ри. Носіння масок залишаєть
ся обов’язковим у школах, гро
мадських місцях і транспорті. 

«У Європі почалася п’ята 
хвиля пандемії», — заявив Ем
мануель Макрон, посилаю
чись на дані ВООЗ. Він заува
жив, що у Великій Британії та 
Німеччині щодня реєструють 
до 30 тисяч нових хворих на 
COVID19.

Президент не обіцяв сво
їм громадянам послаблення 
правил щодо COVID19 най
ближчим часом, хоча це й ду
же важко усвідомлювати. Він 
закликав до відповідальності 6 
мільйонів французів, які ще не 
отримали жодної дози вакци
ни, і додав, що «нам доведеть
ся жити з вірусом доти, доки 
все населення планети не буде 
вакциновано».

На сьогодні більшість євро
пейських країн знову намага
ються стримати новий спалах 
коронавірусу. Планетою кро
кує його варіант Delta, який 
вирізняється стрімким поши
ренням і тим, що вражає пе
реважно молодь. Ситуація 
ускладнюється і тому, що уря
ди країн налаштовані стри
мати чергову хвилю без по
вторного запровадження жор
стких локдаунів, сподіваючись 

на захист вакцини. Та попри 
успішні показники вакцинації 
в ЄС, у багатьох країнах во
ни так і не сягнули необхідно
го мінімального порога 75% 
населення. Тому з настанням 
холодів і зростанням статис
тики захворюваності європей
ські уряди поступово поверта
ють обмежувальні заходи, які 
було скасовано влітку. 

Цього тижня в Австрії ого
лосили про заборону невак

цинованим людям відвідувати 
ресторани й готелі. В Іслан
дії знову запровадили маски 
та правила соціального дис
танціювання. А Данія, яка у 
вересні повністю скасувала 
всі коронавірусні обмежен
ня, оголосивши, що COVID19 
більше не є «хворобою, яка 
становить критичну загрозу 
для суспільства», теж повер
тається до обмежувальних 
заходів.

Лис Микита  
по-перуанськи

ЗООЛОГІЯ. Родина з Перу вирішила придбати собаку і в не
величкому магазині на околиці столиці Ліми купила цуценя за 13 
доларів. Продавець запевняв, що з малюка виросте прекрасний 
представник породи хаскі. Щасливі власники назвали песика Ран
Ран і забрали його додому. 

Проте за кілька місяців з’ясувалося, що РанРан — не пес, а анд
ська лисиця. Це викриття сталося після того, як сусіди почали скар
житися, що малий хаскі нападає на курей, качок і морських свинок 
в околицях. Саме природо охоронці, які спіймали злочинця на га
рячому, й виявили, що насправді пес РанРан — андська лисиця. 

«Близько місяця тому сусідка сказала мені, що він з’їв трьох її 
морських свинок. А дватри дні тому місцева бабуся скаржилася, 
що він напав і на її морських свинок теж», — розповіла власниця 
РанРана Марібель Сотело, повідомляє ВВС.

Андські — найбільші з усіх видів південноамериканських лисиць. 
Вони мешкають на західних схилах Анд від Еквадору до Перу. Анд
ські лисиці мають тонкі лапи, пухнастий хвіст, гостроносу морду і 
великі вуха. Їхня зовнішність поєднує риси рудої лисиці, койота і 
шакала. Вага тварини може бути 3,5—14 кілограмів, а довжина ту
луба разом із головою сягає 44—93 сантиметрів. Андська лисиця 
— хижак, полює на великих парнокопитних, на дрібних гризунів, 
птахів, ящірок. За інформацією національної служби лісів і дикої 
природи Перу, браконьєри часто продають диких тварин торгівцям 
з басейну Амазонки, а ті потім незаконно перепродають їх у Лімі.

Компанія-перевізник наполягає: немає роботи — немає і 
оплати
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