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Люди довіряють 
е-лікарняним  

МЕДИЦИНА І ПРОГРЕС. Понад пів мільйона електронних 
листків непрацездатності на загальну суму, що перевищує мі-
льярд гривень, було прийнято на оплату з червня 2021 року. З усіх 
лікарняних, які роботодавці подали до Фонду соціального страху-
вання на фінансування в листопаді, 81,7% — саме електронні. Ще 
близько 18,3% — паперові, які було видано до 1 жовтня 2021 ро-
ку, тобто до повного переходу на електронну послугу.

Заклади охорони здоров’я сформували на сьогодні понад 3,7 
мільйона медичних висновків про тимчасову непрацездатність, а 
на їхній основі згенеровано понад 2,6 мільйона електронних лист-
ків непрацездатності.

Ще у вересні цього року, повідомляє пресслужба МОЗ, з усіх по-
даних до оплати лікарняних на електронні припадало 26,6%. Від 
дня впровадження реформи цей показник зростає щоденно. Щоб 
дізнатися день оплати за е-лікарняним, важливо знати точну да-
ту подання роботодавцем заяви-розрахунку. Уточнити цю інфор-
мацію можна у відділенні Фонду соціального страхування, зателе-
фонувавши на гарячі лінії, створені в кожному обласному центрі.

ЕНТОНІ БЛІНКЕН:

ЦИФРА ДНЯ

80 тонн 
боєприпасів отримала Україна 

в межах додаткової безпекової 
допомоги від США. Це четверта партія 

американського вантажу  

«США, Польща, інші 
союзники й партнери 

єдині в прагненні 
домогтися, щоб військова 

агресія Москви і її 
зловмисні дії в регіоні 

обернулися для неї 
значними витратами».

Підробка може 
коштувати занадто 
дорого

ОБЕРЕЖНО, ФЕЙК! Що змушує наших співгромадян у ХХІ 
столітті вдаватися до підроблення життєво важливих 
документів, збагачуючи ділків і обдурюючи самих себе?
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НЕЗАБУТНІ

У Тростянецькій 
територіальній громаді на 
Сумщині інвентаризують 
землю і нарощують прибуток 
від її використання

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Микола Сингаївський, автор 
щемливих «Чорнобривців», 
справедливо зауважував, що 
шлях до Незалежності торували 
й через українську пісню

ЦИТАТА ДНЯ
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо приведення статусу 
Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність з 
вимогами Конституції України»
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Маневри військ РФ біля України непокоять ЄС
ГЕОПОЛІТИКА. У НАТО усвідомлюють, що Москва може будь-якої миті атакувати Україну

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр»

Кілька тижнів тому, коли ро-
бочий візит міністра закор-

донних справ Дмитра Кулеби до 
Брюсселя лише готували, його 
програма особливо не відрізня-

лася від попередніх подібних ві-
зитів. Практику участі глави зо-
внішньополітичного відомства у 
двосторонніх зустрічах і нефор-
мальних бесідах у межах засідань 
Європейської ради міністрів за-
кордонних справ країн-членів ЄС 
встановлено давно. Тож планува-
ли, що й цього разу він поспілку-

ється за сніданком з колегами й 
зустрінеться із главами зовніш-
ньополітичних відомств двох кра-
їн «Східного партнерства»: Мол-
дови та Грузії. 

Однак тривожні повідомлення 
американських партнерів про но-
ве нарощування російських сил 
на кордоні з Україною та заго-

стрення, пов’язане з міграційною 
кризою, штучно створеною ре-
жимом Олександра Лукашенка 
на польсько-білоруському кордо-
ні, істотно змінило тональність ві-
зиту Дмитра Кулеби до Брюсселя. 
Тож до початку зустрічей із міні-
страми закордонних справ країн-
членів ЄС додалися переговори із 

главами зовнішньополітичних ві-
домств Німеччини та Франції, ме-
тою яких була спроба реанімува-
ти переговори в нормандському 
форматі, і бесіда з генеральним 
секретарем НАТО Єнсом Стол-
тенбергом, під час якої об-
говорено безпекову ситуа-
ція в Україні.

Держсекретар США про спроби РФ відвернути увагу від 
її дій поблизу України шляхом створення штучної кризи 
на кордонах ЄС 
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оголошення

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

Оголошення № 286/5/6049-НЕР 
про проведення конкурсу щодо закупівлі 

квартир на умовах пайової участі  
та на вторинному ринку в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський про-

спект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля 

квартир на умовах пайової участі та на вторинному 
ринку в регіонах України;

2.2. лоти: лот 1 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 2 
— м. Київ, до 100 квартир; лот 3 — м. Львів, до 100 
квартир; лот 4 — м. Миколаїв, до 50 квартир; лот 5 
— м. Одеса, до 100 квартир; лот 6 — м. Харків, до 
100 квартир; лот 7 — м. Кривий Ріг Дніпропетров-
ської області, до 30 квартир; лот 8 — м. Маріуполь 
Донецької області, до 30 квартир; лот 9 — м. Умань 
Черкаської області, до 15 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником роз-
міщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, 
розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з 
відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Терміни передачі квартир та оформлення пра-
ва власності на квартири за Державою Україна в осо-
бі Міністерства оборони України: на вторинному рин-
ку — до 20.12.2021; на умовах пайової участі терміни 
передачі квартир — до 15.04.2022, оформлення пра-
ва власності — до 30.04.2022;

терміни дії договорів: на вторинному ринку 
— до 31.12.2021; на умовах пайової участі — до 
31.12.2022.

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Де-

партамент державних закупівель та постачання ма-
теріальних ресурсів Міністерства оборони України, 2 
поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 29.11.2021, кім-
ната 207;

5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 29.11.2021, 
кімната 227.

6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календар-
них днів.

7. Посадові особи Замовника, уповноважені здій-
снювати зв’язок з учасниками: Присяжнюк Вікторія 
Іванівна, Тимошенко Олена Леонідівна, тел. (044) 
4547459, zakupivli.zhytla@mil.gov.ua, Телятникова 
Наталія Олександрівна, тел. (044) 2713917.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Калініченка Павла Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110  КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Калініченка Пав-
ла Володимировича, 11.06.1980 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Токарева, 13, кв. 
6, в судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України, розгляд якого здійснюється в по-
рядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться  23 листопада 2021 року об 11 год. 00 хв. 
в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

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

Суддя Ольга ІЛЬЯШЕВИЧ

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22018060000000028 від 26 липня 2018 року у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Васи-
ленка Олега Миколайовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Василенка Олега 
Миколайовича, 15.04.1963 р.н., який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Со-
нячний, буд. 11, кв. 175, для участі в підготовчому су-
довому засіданні, яке відбудеться 23 листопада 2021 
року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 
157, корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота А. В.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачена Ульянова Марина Олександрівна, 

02.11.1982 р.н., проживаюча за адресою: м. Одеса, 
вул Середньофонтанська, буд. 14, кв. 13 відповід-
но до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється у судові засідання, що відбудуться 22 листопа-
да 2021 року об 11.00 годині та 07.12.2021 року об 
11.00 годині в залі судових засідань № 130 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судових засідан-
нях як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України

Крім того обвинуваченій Ульяновій М. О. 
роз’яснюється, що відповідно до ч.2 ст. 31 КПК Укра-
їни кримінальне провадження в суді першої інстан-
ції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено по-
карання у виді позбавлення волі на строк більше де-
сяти років, здійснюється колегіально судом у складі 
трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого.

Кримінальне провадження стосовно кількох обви-
нувачених здійснюється колегіально судом у складі 
трьох суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча 
б один із них заявив клопотання про такий розгляд.

Суддя Осіік Д. В.

Оголошення про виклик  
у судове засідання обвинуваченого  
Бондаренка Костянтина Ігоровича  

Справа №522/6460/17  
Провадження № 1-кп/496/171/21

Біляївський районний суд Одеської області викли-
кає обвинуваченого Бондаренка Костянтина Ігоровича, 
24.04.1993 року народження (останнє відоме місце про-
живання: Одеська область, Біляївський район, с. Холод-
на Балка, вул. Молодіжна, 13), у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 
год. 30 хв. 24 листопада 2021 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче 
судове засідання відбудеться у приміщенні Біляївсько-
го районного суду Одеської області за адресою: Одесь-
ка область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи 
звертайтесь до канцелярії суду за тел.: (04852) 2-55-07. 

Суддя В. М. Буран

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015050000000569 від 12 жовтня 2015 року за 
обвинуваченням Гнатуша Дениса Юрійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Гнатуша Дениса 
Юрійовича, 30.11.1981 року народження, який заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Пашенної, 
буд. 3, для участі в підготовчому судовому засіданні, 
яке відбудеться 23 листопада 2021 року о 09 годині 
30 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: 85110, 
м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, 
зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота А. В. 

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017050000000288 від 28 вересня 2017 року за 
обвинуваченням Просандєєвої Юлії Вікторівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачену Просандєєву Юлію 
Вікторівну, 10.10.1993 року народження, яка заре-
єстрована за адресою: Донецька область, Старобе-
шівський район, м. Комсомольське, вул. Маяков-
ського, 7/14, для участі в підготовчому судовому за-
сіданні, яке відбудеться 23 листопада 2021 року о 10 
годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, кор-
пус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота А. В.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна кон-
тора повідомляє про те, що після смерті Давидова Олега  
Едуардовича, 1971 року народження, який помер 08 берез-
ня 2021 року, відкрилася спадщина. Спадкоємці, які бажа-
ють оформлювати спадщину, запрошуються до відокремле-
ного підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Васи-
ля Мельникова, 2.

Розшукуються спадкоємці після померлого 26 березня 
2021 року Нарижного Віталія Івановича, 21 лютого 1945 ро-
ку народження. Розшукуються його спадкоємці, яким про-
понується звернутися до нотаріуса Череватенко Ольги Ми-
колаївни протягом місяця від публікації за адресою: м. Хар-
ків, пр-т Л. Свободи, 35.

Атестат № 013829, 

виданий Ірпінською СЗОШ № 2 м. Ірпінь 

на ім’я Миронової Олександри Олегівни в 1994 р., 

вважати загубленим. 

Втрачене свідоцтво 
про повну загальну середню освіту, 

видане ДНЗ «Київське регіональне вище 
професійне училище будівництва» 27.06.2017 р.  

серія КВ 49654955 на ім’я  Ситниченко Олександр 
Олександрович, вважати недійсним.

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області (51909, 
Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Конституції, 64) повідомляє 
обвинуваченого Полішко Андрія Григоровича про слухання кримінального провадження  
№ 12017040680001504 за обвинуваченням Полішко Андрія Григоровича за п. 6, 12 ч. 2 
ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України 2001 року.

Підготовче провадження у кримінальному провадженні призначено до розгляду на  
23 листопада 2021 року на 15.00 годину під головуванням судді Скиба С. А.

У разі неявки кримінальне провадження буде розглянуто за його відсутності на підставі 
доказів, які є в матеріалах кримінального провадження.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) 
перебуває кримінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, спра-
ва №569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обви-
нуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисори-
чі Рокитнівського району Рівненської області, без визначеного місця реєстрації та проживання, 
остання реєстрація за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, 
смт Рокитне, у судове засідання для участі в судових дебатах, яке визначено судом та призначено 
до судового розгляду на 23 листопада 2021 року 10 год. 30 хв. та відбудуться в приміщенні Рівнен-
ського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.

Втрачений судновий білет 

на моторно-туристичний човен 

Крим-М з бортовим номером 

УЧЕ-344 К, виданий 

на громадянина Малишенка 

Леоніда Євгеновича, 

вважати недійсним.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області 
(33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження 
№ 22019180000000019 (номер провадження 1-кп/569/1072/20, справа 
№ 263/6805/20) про обвинувачення Білого Сергія Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рогозін Свя-
тослав Вікторович викликає обвинуваченого Білого Сергія Михайлови-
ча, 26.07.1959 р.н., громадянина України, уродженця м. Тавда Сверд-
ловської області, Російської Федерації, без визначеного місця реєстра-
ції та проживання, остання реєстрація за адресою: м. Краматорськ До-
нецької області, вул. Шкільна, 68, у судові засідання, які визначено су-
дом та призначено до судового розгляду на такі дати: 25 листопада 
2021 року о 16 год. 30 хв., 14 грудня 2021 року о 14 год. 00 хв., 29 груд-
ня 2021 року о 10 год. 00 хв., 12 січня 2022 року о 10 год. 00 хв., 18 січня 
2022 року о 10 год. 00 хв., 26 січня 2022 року о 10 год. 00 хв., 02 люто-
го 2022 року о 10 год. 00 хв. та відбудуться в приміщенні Рівненського 
міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання № 1.

Публічне акціонерне товариство «Затисянський хімічний завод» (ідентифіка-
ційний код 05792908, юридична адреса: вул. Заводська, буд. 1, смт Королево, Ви-
ноградівський р-н, Закарпатська обл., поштовий індекс 90332; поштова адреса: 
вул. Тракт Глинянський, 161-б, м. Львів, поштовий індекс 79067) — юридична 
особа, яка звернулась до суду з заявою про визнання втраченого векселя недій-
сним та відновлення права на втрачений вексель.

Відповідно до ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 26.04.2021 у 
справі №753/8007/21, до Дарницького районного суду м. Києва викликається дер-
жатель втраченого простого векселя № АА 1080363, дата складання векселя — 
11.12.2007, векселедавець — Товариство з обмежено відповідальністю «Хіміч-
ні технології» (ідентифікаційний код — 32344793, юридична адреса: вул. Ялтин-
ська, 5-Б, м. Київ, поштовий індекс 02099), номінальна вартість векселя стано-
вить 15 700 000,00 грн, дата погашення векселя — по пред’явленню, не раніше 
01.03.2010. Обставини, за яких втрачено вексель, визначити неможливо, оскіль-
ки ліквідаційна процедура ПАТ «Затисянський хімічний завод» триває більше 3-х 
років, за місцезнаходженням майна підприємства не виявлено жодних векселів, 
будь-які засоби зв’язку з посадовими особами банкрута відсутні.

Запропонувати держателю векселя повідомити Дарницький районний суд  
м. Києва (м. Київ, вул. О. Кошиця, 5а) у тримісячний строк з дня публікації про ви-
клик про свої права на вексель.

Заборонити здійснювати будь-які операції за зазначеним вище втраченим про-
стим векселем.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ КОБЗАРЮ К. М.
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України 

повідомляю, що 10.11.2021 у межах розслідування кримінального про-
вадження № 42013110000001029 від 25.11.2013 Кобзарю Костянтину 
Миколайовичу, 25.12.1969 р.н., повідомлено про підозру у нез’явленні 
на службу з відрядження з метою ухилитися від військової служби (де-
зертирстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у 
вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 408 КК України.

Слідчий ДБР О. Юрчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Кобзар Костянтин Миколайович, 25.12.1969 р.н., відповідно до ви-

мог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 22 листопада 
2021 року о 10 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою  
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

Повістка про виклик обвинуваченого  
в судове засідання

Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 
28.09.2021 року народження, по кримінальній справі 
№408/5959/16-к у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, викли-
кається в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
26 листопада 2021 року о 10 годині 00 хвилин в при-
міщенні Старобільського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38, для участі в судовому засіданні в якості обви-
нуваченого.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Суддя Світлана ОЛІЙНИК

Повістка про виклик обвинуваченого в судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Макушенко Роман Володимиро-

вич, 29.05.1981 року народження, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання 
по кримінальній справі № 408/6215/16-к в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 25 листопада 
2021 року о 15 годині 30 хвилин в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в су-
довому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України.

Суддя Булгакова Г. В.

Черкаський апеляційний суд викликає Костенка Ва-
лерія Миколайовича, 26 червня 1972 року народження, 
зареєстрованого та проживаючого: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, в судове засідання, 
яке відбудеться о 14:00 годині 22 листопада 2021 року 
в приміщенні Черкаського апеляційного суду (вул. Гого-
ля, 316, м. Черкаси, IV поверх), для участі в розгляді апе-
ляційної скарги представника потерпілих Собченка О. А., 
Краснянчука Р. В. — Закревської Є. О. на вирок Соснів-
ського районного суду м. Черкаси від 23.06.2021 щодо 
Костенка В. М., обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171, ч. 2  
ст. 365 КК України. 

Суддя Ірина СОЛОМКА

Південно-західним міжобласним тери-
торіальним відділенням Антимонополь-
ного комітету України 17.09.2021 ро-
ку прийнято рішення №72/43-р/к у спра-
ві №72/25-21, яким накладено штраф на 
ФОП Федака С. М. (ід. код 2922811651) та 
ФОП Капшія І. М. (ід. код 2903418492 ) за 
порушення, передбачені пунктом 1 статті 
50 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції».

З текстом рішення можна 
ознайомитись на суб-сайті Відділення 

https://southwestmtv.amcu.gov.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -3 -8 0 +5 Черкаська -4 -9 0 +5
Житомирська -2 -7 0 +5 Кіровоградська -3 -8 0 +5
Чернігівська -3 -8 -1 +4 Полтавська -3 -8 -1 +4
Сумська -4 -9 -1 +4 Дніпропетровська -4 -9 0 +5
Закарпатська 0 -5 +4 +9 Одеська -1 -6 +2 +7
Рівненська 0 -5 +1 +6 Миколаївська -2 -7 0 +5
Львівська -1 -6 +4 +9 Херсонська -3 -8 +1 +6
Івано-Франківська 0 -5 +3 +8 Запорізька -3 -8 0 +5
Волинська +1 -4 +3 +8 Харківська -5 -10 -1 +4
Хмельницька -1 -6 0 +5 Донецька -4 -9 -1 +4
Чернівецька -3 -8 +3 +8 Луганська -6 -11 -2 +3
Тернопільська +1 -4 +1 +6 Крим -1 -6 +6 +11
Вінницька -3 -8 +1 +6 Київ -4 -6 +2 +4

Укргiдрометцентр

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ 
оголошує повторний аукціон з реалізації консервів м’ясних вищого 
сорту у металевих банках, масою нетто 1/525г (ДСТУ 4450:2005).
Аукціон відбудеться 29 листопада 2021 року о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: 

Отрок Н.А. тел.: (098) 988-97-64, Шевченко Н.А. тел.: (096) 198-21-82.
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена 

на офіційному вебсайті Держрезерву України — www.rezerv.gov.ua.

Приватний нотаріус Дніпровського РНО Дніпропетровської обл., 
Кравчук Світлана Василівна, сповіщає про відкриття спадкової спра-
ви після померлого 21.02.2021 року 

МІЩЕНКО ВІТАЛІЯ СЕРГІЙОВИЧА. 
Спадкоємцям прохання звертатися за адресою: 51000, Дніпропе-

тровська обл., Дніпровський р-н, смт Царичанка, квартал Слави, 8а, 
кімн. 32, тел. 0569031711, протягом одного місяця з дня опублікуван-
ня даного оголошення.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального окру-
гу Заря Н.Г. повідомляє про відкриття спадкової справи до майна по-
мерлої 12 червня 2021 року 

ПІХ ТАМІЛИ ВАСИЛІВНИ, 
дата народження 03 березня 1936 року.

Спадкоємцям померлої ПІХ ТАМІЛИ ВАСИЛІВНИ, що зацікавлені в 
прийнятті спадщини, пропоную звернутися  до приватного нотаріуса 
Дніпровського МНО Зарі Н.Г. за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 
буд. 35, тел. +38(056) 744-16-02.

Розшукуються спадкоємці громадянки 
КРАВЦОВОЇ НАТАЛІЇ ГРИГОРІВНИ, 
25 лютого 1950 року народження, 

померлої 19 липня 2021 року в місті Бердянськ, з метою з’ясування 
підстав для закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу 
звернутися до 19 січня 2022 року до приміщення, що є робочим 
місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нотаріально-
го округу Запорізької області Чуєвої Т.Т. за адресою: 71112, За-
порізька область, місто Бердянськ, вулиця Земська, будинок 6а.  
Тел. (06153)4-72-25.

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру № 21 по 
вул. Стеценка, буд. 4-А, м. Київ, видане відділом приватизації жит-
ла Подільської районної державної адміністрації 19.02.2002 р., наказ  
№ 150 та зареєстровано в Бюро 26.02.2002 р. за реєстровим номе-
ром №2243 на ім’я Пархоменко Лідія Данилівна, Обідіна Світлана Ві-
кторівна, Обідін Сергій Миколайович, Обідін Сергій Віталійович в рів-
них долях, 
вважати недійсним.

✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧
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Діабет — це не зовсім про цукор
АРТПРОЄКТ. У столиці відкрили виставку фоторобіт,  
герої яких розвіюють міфи про свою хворобу

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

Напередодні Всесвіт-
нього дня діабету в 

центрі Києва відкрила-
ся виставка «Діабет — не 
вирок» фотомитців Олек-
сандра Мордерера і Те-
тяни Рубльової, присвя-
чена міфам про діабет, які 
найчастіше трапляються 
в інтернеті. Проєкт реалі-
зувала Асоціація лідерів 
сталого розвитку за під-
тримки Київської міської 
державної адміністрації. 

Отже, за даними Діа-
бетичного атласу-2021, в 
Україні 2,3 мільйона діа-
бетиків, з них майже міль-
йон не знає про свій діа-
гноз. Показник смертності 
від хвороб, спричинених 
високим вмістом цукру в 
крові, в нашій країні зріс 
за десятиліття у 2,5 раза і 
до кінця цього року може 
сягнути  58 тисяч осіб.

Одна з головних причин 
такої ситуації — невчас-
на діагностика. Брак куль-
тури раннього скринінгу 
і страх виявити захворю-
вання через поширені в ін-
тернеті міфи призводять 
до того, що люди, не підо-
зрюючи про діагноз, поми-
рають від ускладнень, які 
спричиняє діабет.

«Найпоширеніший міф 
про цукровий діабет — це 

зв’язок із цукром як про-
дуктом, хоч він насправ-
ді не має стосунку до хво-
роби і не спричиняє її. На-
впаки, діабетики часто но-
сять із собою щось солод-
ке. Це необхідно для екс-
треної допомоги в ра-
зі різкого зниження рівня 
глюкози у крові, через що 
можна впасти в кому. 

Таких міфів дуже бага-
то. Завдяки нашому про-
єкту ми зможемо розпові-
сти людям, що своєчасна 
діагностика рятує життя, 
а діабет — не вирок. І на-
ші герої — яскравий при-
клад повноцінного життя 
із хворобою. А викорис-
тання на фотографії цу-
кру — задум фотохудож-
ника, щоб провести анало-
гію з найпоширенішим мі-
фом», — наголошує голо-
ва Асоціації лідерів ста-
лого розвитку Олена Зу-
барєва.

Моделями для фото-
митців стали звичайні ки-
яни, яких допоміг знайти 
Київський благодійний  
фонд «Діабетик». Герої 
охоче поділилися влас-
ними історіями, що руй-
нують міфи про хворо-
бу. Не можна народжува-
ти? Знайомтеся з мамою 
дванадцяти здорових ді-
тей. Не можна займати-
ся спортом високих досяг-
нень? Ось перед вами про-

фесійна плавчиня. Буде-
те обмежені в роботі й по-
дорожах  — із цим рішу-
че не погоджуються теле-
ведуча, актор, подорожу-
вальник-екстремал, який 
об’їздив пів світу. І голо-
вне: твердження, що ді-
абет спричиняє любов до 
солодощів, оманливе. Ось 
тому й фотосесія з вико-
ристанням цукру, який 
також виявився фотоге-
нічним.

Захід став можливим 
завдяки співпраці бізне-
су, влади і громадських 
організацій. Як зазначає 
генеральний директор 
«Ново Нордіск Україна» 
Владислав Мороз, недо-
статньо лише розробля-
ти ліки від хвороб, про-

філактика теж важлива. 
Проєкт «Діабет — не ви-
рок» знайомить україн-
ців із способом життя лю-
дей із діабетом, розпо-
відає їхні життєві істо-
рії та розвіює чимало мі-
фів про недугу. А головне 
— допоможе людям, яким 
щойно встановили діа-
гноз,  не втрачати надію й 
не опускати рук, вчитися 
жити із цим станом, розу-
міти, що в разі правиль-
ного та вчасного лікуван-
ня можна жити майже 
повноцінним і здоровим 
життям.

Виставка біля будів-
лі КМДА триватиме до 22 
листопада, а потім переї-
де до виставкових локацій 
Києва.

Вінниця, Полтава та Рівне отримають 
європейські гранти на розвиток культури

КОНКУРС ЗАЯВОК. Днями 
в офісі Представництва Єв-
ропейського Союзу в Україні 
офіційно оголосили українські 
міста-переможці попередньо-
го етапу конкурсного відбору 
в межах проєкту EU4Culture, 
повідомляє пресслужба Мініс-
терства культури та інформа-
ційної політики.

«Це Вінниця, Полтава та 
Рівне. Міста отримають гранти 
від проєкту на створення сво-
їх стратегій розвитку культу-
ри в розмірі 30 тисяч євро», –– 
йдеться у повідомленні.

Зазначено, що проєкт 
EU4Culture фінансує ЄС і ре-
алізує Goethe-Institut у парт-
нерстві з Данським інститутом 
культури, Чеськими центрами 
та Французьким інститутом у 
Грузії. Мета проєкту — допо-
мога містам в розробленні та 
реалізації Стратегії розвитку 
культури, керуючись підходом 
культурних столиць Європи.

Проєкт триватиме до 31 
грудня 2024 року. Він підтри-
мує посилення ролі культур-
ного сектору як рушія еко-
номічного розвитку, сприяє 

вдосконаленню місцевого са-
моврядування в царині куль-
тури.

У межах цього проєкту ве-
ликим нестоличним містам 
чи малим містам у Вірменії, 
Азербайджані, Грузії, Респу-
бліці Молдова та Україні за-
пропонували взяти участь у 
конкурсі заявок. На першому 
етапі було відібрано п’ять міст 
у кожній країні, тобто загалом 
25 міст. Обрані міста отрима-
ли попереднє фінансування у 
розмірі до 1000 євро для під-
готовки першої заявки. На 

другому етапі з цих п’яти міст 
обрали до трьох у кожній кра-
їні, які отримають гранти в 
розмірі 30 000 євро для роз-
роблення стратегії розвитку 
культури. На третьому етапі 
буде обрано одне нестолич-
не місто в кожній з країн, яке 
отримає до 300 000 євро для 
реалізації своєї стратегії, а та-
кож освітню підтримку у га-
лузях: стратегічний розвиток 
інтернаціоналізації, креатив-
ні підприємництво та управ-
ління, культурні показники та 
статистика.

Майстер створив неповторні образи з використанням цукру як символу міфів, що існують навколо людей з діабетом

Місто підтримує такі  ініціативи, наголошує заступниця 
голови КМДА Ганна Старостенко
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