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USD 26.4427 EUR 29.9688 RUB 3.614 / AU 49111.23 AG 654.99 PT 28069.45 PD 57153.25

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

Серед рівних 
партнерів Євросоюзу

НАЦБЕЗПЕКА. Єврокомісія готова консультуватися з Україною 
в процесі підготовки свого висновку щодо проєкту рішення Феде-
рального мережевого агентства Німеччини Bundesnetzagentur про 
сертифікацію «Північного потоку-2». У цьому Єврокомісар із пи-
тань енергетики Кадрі Сімсон запевнила під час зустрічі міністра 
енергетики Германа Галущенка. 

Так Україна стане активним учасником процесу сертифікації не 
лише політично, а й юридично. Українську сторону запросили взя-
ти участь і в «групі ризику», створеній відповідно до Регламенту 
про безпеку постачання, яка складається виключно з держав-чле-
нів ЄС. Її мета — консультації про стан енергетичної безпеки Укра-
їни, вироблення спільних рішень і взаємодопомога з європейськи-
ми країнами у кризових ситуаціях.«Розуміємо, як Росія може пору-
шувати європейські правила. І вже робимо всі необхідні кроки для 
безпеки поставок енергоресурсів у Європу, пропонуючи рішення, 
які в довгостроковій перспективі зміцнять енергобезпеку всього ре-
гіону», — цитує прес служба Міненерго слова Германа Галущенка.

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

2175 
кредитів на 6 000 502 000 грн надали 

банки за програмою підтримки  
мікро-, малого та середнього бізнесу  

за десять місяців року

«Агресивність Росії на 
дипломатичному й 

військовому напрямах 
істотно зросла останніми 

тижнями. Але Україна 
активно консолідує 

партнерів для протидії 
гібридним загрозам».

Антивакцинатори 
завдають шкоди 
суспільству

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД. Із якими цільовими аудиторіями слід 
працювати державі, щоб дедалі більше українців отримали 
захист від COVID-19

3

4  5 
МЕДИЦИНА

 Сумська обласна служба 
зайнятості використовує 
різні форми і методи для 
працевлаштування колишніх 
учасників АТО

РИНОК ПРАЦІ

Для захисту населення від 
інфекційних хвороб потрібно 
відродити якісну підготовку 
спеціалістів санітарно-
епідеміологічного напряму
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ДОКУМЕНТИ

Закон  
України  
«Про  
енергетичну 
ефективність»

 

Міністр закордонних справ про зміцнення підтримки 
нашої країни ключовими євроатлантичними  
партнерами

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 40 грн . . . . . . . . . . . . 70 грн

на 3 місяці . . . . . . . 120 грн . . . . . . . . . . 210 грн

на 6 місяців. . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на рік . . . . . . . . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2022 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні №42015040010000142 від 
23.02.2015, за підозрою Переймивовка Дмитра Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України 
викликається підозрюваний Переймивовк Дмитро  
Володимирович, 16.07.1977 р.н., зареєстрований  
за адресою:  АР Крим, Білогірський р-н., с. Зуя, 
вул. Центральна, буд. 1, на 23.11.2021 об 11:00, 
24.11.2021  об 11:00, 25.11.2021 об 11:00 до слід-
чого третього слідчого відділу (з дислокацією у 
місті Дніпрі) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Полтаві, Смоленка Дениса Олександровича, за 
адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб.  
№ 12) для вручення повідомлення про підозру у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у 
кримінальному провадженні №42015040010000142 
від 23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій по дано-
му кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015040010000122 від 
20.02.2015, за підозрою Огільби Ф. В. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається підозрюваний Огільба Фелікс Владисла-
вович, 21.03.1967 р.н. (останнє відоме місце прожи-
вання: АРК, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шо-
се, 41, кв. 68) на 11:00 год. 23.11.2021, на 11:00 год. 
24.11.2021, на 11:00 год. 25.11.2021 до слідчого Тре-
тього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) 
Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Полтаві, Дячен-
ка Антона Сергійовича, за адресою: м. Дніпро, вул. 
Старокозацька, 52, (каб. № 10) для отримання пись-
мового повідомлення про підозру, допиту у проце-
суальному статусі підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42015040010000122 від 20.02.2015 
за ч. 1 ст. 408 КК України, а також участі в інших слід-
чих та процесуальних дій по даному кримінальному 
провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015040010000144 від 
23.02.2015, за підозрою Помазанка С. В. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України ви-
кликається підозрюваний Помазанко Станіслав Ва-
сильович, 08.12.1975 р.н., який проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Жиділова, 42, 
кв. 107, на 23.11.2021 об 11:00, 24.11.2021 об 11:00, 
25.11.2021 об 11:00 до старшого слідчого Третього 
слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Тери-
торіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Полтаві, Мішуровського 
Владислава Вікторовича, за адресою: вул. Староко-
зацька, 52, м. Дніпро (каб. № 2) для отримання пові-
домлення про підозру у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни, допиті як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 42015040010000144 від 23.02.2015 за ч. 1 
ст. 408 КК України, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій по даному кримінальному 
провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015040010000141 від 
23.02.2015, за підозрою Павлуна А. М. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається підозрюваний Павлун Андрій Михай-
лович, 12.07.1982 р.н., який проживає за адресою: 
АР Крим, Бахчисарайський р-н., с. Углове, вул. Гай-
дара, буд. 17, на 23.11.2021 об 11:00, 24.11.2021 об 
11:00, 25.11.2021 об 11:00 до старшого слідчого Тре-
тього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) 
Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Полтаві, Тоічкі-
на Сергія Миколайовича, за адресою: вул. Староко-
зацька, 52, м. Дніпро (каб. № 2) для отримання пові-
домлення про підозру у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни, допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 42015040010000141 від 23.02.2015 за  
ч. 1 ст. 408 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій по даному криміналь-
ному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті 
Дніпрі) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здій-
снюється досудове розслідування у кримінальному 
провадженні №42015040010000138 від 23.02.2015, 
за підозрою Коробейнікової В. В. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України ви-
кликається підозрювана Коробейникова Вікторія Ві-
кторівна, 02.07.1975 р.н., яка проживає за адре-
сою: АРК, м. Севастополь, вул. Острякова, 121Б, на 
23.11.2021 об 11:00, 24.11.2021 об 11:00, 25.11.2021 
об 11:00 до слідчого Третього слідчого відділу  
(з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у місті Полтаві, Світличної Тетяни Богданівни, 
за адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб.  
№ 3) для отримання повідомлення про підозру у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у 
кримінальному провадженні №42015040010000138 
від 23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій по дано-
му кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015040010000136 від 
23.02.2015 за підозрою Конограя Володимира Гри-
горовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі статей 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни, викликається підозрюваний Конограй Володи-
мир Григорович, 25.03.1978 року народження, за-
реєстрований за адресою: АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Надії Краєвої, буд. 19, на 23.11.2021 
об 11.00, 24.11.2021 об 11.00, 25.11.2021 об 11.00 до 
старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Дніпрі) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Полтаві, Велічка Олександра Олександро-
вича, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, 
для отримання повідомлення про підозру у скоєн-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 408 КК України, допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 42015040010000136 
від 23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а також про-
ведення інших слідчих (розшукових) та процесуаль-
них дій по даному кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в статтях 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015040010000139 від 
23.02.2015, за підозрою Кудряшова О. Ю.  у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 408 КК України.

 На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5  КПК України ви-
кликається підозрюваний Кудряшов Олексій Юрі-
йович, 19.01.1983 р.н., який проживає  за адресою:  
АРК, м. Севастополь, вул. Чехова, б. 1, на 24.11.2021 
об 11:00, 25.11.2021 об 11:00, 26.11.2021 об 11:00 
до старшого слідчого Третього слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у місті Полтаві, Реви Віталія Сергійовича, за 
адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб.  
№ 6) для отримання повідомлення про підозру у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 42015040010000139 
від 23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій по дано-
му кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті 
Дніпрі) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здій-
снюється досудове розслідування у кримінальному 
провадженні №42015040010000137 від 23.02.2015, 
за підозрою Коновалова В. В. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5  КПК Украї-
ни викликається підозрюваний Коновалов Віта-
лій Володимирович, 08.07.1985 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: м. Севастополь, вул. Чехова 1, на 
23.11.2021 об 11:00, 24.11.2021 об 11:00, 25.11.2021 
об 11:00 до слідчого Третього слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Дніпрі) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Полтаві, Підкопай Світлани Миколаївни, 
за адресою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб.  
№ 3) для отримання повідомлення про підозру у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у 
кримінальному провадженні №42015040010000137 
від 23.05.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій по дано-
му кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні №42015040010000147 від 
23.02.2015, за підозрою Чижа В. І. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України 
викликається підозрюваний Чиж Вадим Іванович, 
03.10.1974 р.н., який проживає за адресою: АРК,  
м. Севастополь, вул. Чехова, 1, на 23.11.2021 об 
11:00, 24.11.2021 об 11:00, 25.11.2021 об 11:00 до 
слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Дніпрі) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, Харченко Ярослави Євгеніївни, за адресою: вул. 
Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб. № 3) для отриман-
ня повідомлення про підозру у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України, допиті як підозрюваного у кримінальному 
провадженні №42015040010000147 від 23.02.2015 
за ч. 1 ст. 408 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій по даному криміналь-
ному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті 
Дніпрі) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здій-
снюється досудове розслідування у кримінальному 
провадженні № 42015040010000133 від 23.02.2015 за 
підозрою Горемикіна Олексія Борисовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 408 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України 
викликається підозрюваний Горемикін Олексій Бо-
рисович, 29.03.1974 р.н., зареєстрований  за адре-
сою: м. Севастополь, вул. Хрустальова, 15, кв.62, 
на  23.11.2021 об 11:00 год,  24.11.2021 об 11:00 
год. , 25.11.2021 об 11:00 год. до слідчого Третьо-
го слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Те-
риторіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Полтаві, Саляка Ан-
дрія Богдановича, за адресою: вул. Старокозаць-
ка, 52, м. Дніпро (каб. № 7) для отримання повідо-
млення про підозру у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни, допиті як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 42015040010000133 від 23.02.2015 за ч. 1  
ст. 408 КК України, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій по даному кримінальному 
провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні №42015040010000148 від 
23.02.2015, за підозрою Юдіна Сергій Васильовича 
09.09.1971 року народження у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України.

На підставі статей 133, 135, 297-5 КПК України 
викликається підозрюваний Юдін Сергій Васильо-
вич, 09.09.1971 року народження, який проживає за 
адресою: АРК, м. Севастополь, вул. Серафимовича, 
буд. 28, кв. 32, на 23.11.2021 об 11:00, 24.11.2021 
об 11:00, 25.11.2021 об 11:00 до старшого слідчого 
третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дні-
прі) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Осад-
чого Павла Володимировича, за адресою: вул. Ста-
рокозацька, 52, м. Дніпро (кабінет № 21, 2 поверх) 
для вручення процесуальних документів, проведен-
ня слідчих дій (допиту в якості підозрюваного) у кри-
мінальному провадженні №42015040010000148 від 
23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій по даному 
кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в статтях. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у міс-
ті Дніпрі) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, здійснюється досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015040010000149 від 
23.02.2015, за підозрою Бойка Д. В. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається підозрюваний Бойко Денис Володими-
рович, 09.12.1973 р.н., зареєстрований за адресою: 
АР Крим, м. Севастополь, вул. Новоросійська, б. 16, 
кв. 1, на 23.11.2021 об 11:00, 24.11.2021 об 11:00, 
25.11.2021 об 11:00 до старшого слідчого третьо-
го слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Те-
риторіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Полтаві, Купріяненка 
Дениса Олеговича, за адресою: вул. Старокозаць-
ка, 52, м. Дніпро (каб. № 21) для вручення процесу-
альних документів, проведення слідчих дій (допи-
ту в якості підозрюваного) у кримінальному прова-
дженні №42015040010000149 від 23.02.2015 за ч. 1 
ст. 408 КК України, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій по даному кримінальному 
провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС — Житомирська 

(інв.№2018/4007) на ділянці опор №№419 — 663, Житомирська область, Брусилівський, Радомишльський, 
Коростенський, Житомирський райони».

Місцерозташування об’єкта будівництва:
ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС — Житомирська.
- Брусілівський, Радомишльський, Коростенський і Житомирський райони Житомирської області.
2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбачено 

реконструкцію ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС — Житомирська на ділянці опор №№419 - 663. 
3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з ураху-

ванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійного режимах не призводить до 

забруднення ґрунтів хімічними речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі екс-
плуатації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності насе-

лення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологіч-
них стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та механіз-
мів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природоохо-
ронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. 

5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а та-

кож сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій на склад м. Житомир на відстань 45 

км, залізобетонних конструкцій — на територію ПС 330 кВ «Житомирська» на  відстань 35 км.
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, мілких 

відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збираєть-
ся в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання буді-
вельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утиліза-
цію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: інфор-
мувати громадськість (Заява про наміри опублікована в виданні «Урядовий кур’єр» №143 від 27.07.2021)  
про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектувальник проекту (за дорученням 
Замовника).

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони на-
вколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник зобов’язуються при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до 
норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планової діяльності.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ 
знаходиться в межах норми. Реконструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних за-
ходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію. 

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Волчкова Єгора Ігоровича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/1788/18 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Янчук Н. П. у судове засідання, що відбудеть-
ся 26.11.2021 р. о 14.00 год в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224). 

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Москвіна Михайла Михайловича, 15.09.1992 
р.н., уродженця м. Києва, зареєстрованого за адре-
сою Донецька обл., м. Макіївка, вул. Орджонікідзе, 
57, кв.12, як обвинуваченого у кримінальному про-
вадженні № 296/6241/19 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, в підготовче судове засідання під голо-
вуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 
26 листопада 2021 року на 13 год. 30 хв. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

ПОВІСТКА  
про виклик Шаповалова О. Ю.

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

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК 
України, 22 листопада 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, проспект Степана Бандери, 21, тел. 
(0352) 279-216, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій, зокрема, для допи-
ту 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 прибут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА  
про виклик Голубенка І. Ю.

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

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК 
України, 22 листопада 2021 року о 12.00 год. Вам 
необхідно з’явитися в каб. № 309 слідчого відділу  
УСБУ в Тернопільській області до старшого слідчо-
го Дуди Степана Степановича, за адресою: м. Тер-
нопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 
279-216, для участі у проведенні слідчих та процесу-
альних дій, зокрема, для допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22020210000000026 
від 02.12.2020, за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

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

Повістка про виклик підозрюваного

На підставі ст. 133, 135 КПК України викликаєть-
ся підозрюваний Зеленський Михайло Миколайо-
вич, 03.12.1990 р.н., зареєстрований за адресою: 
АР Крим, Кіровський район, м. Старий Крим, вул.  
Р. Люксембург, буд. 106, кв. 5, 24.11.2021 об 11 год. 
00 хв., 25.11.2021 об 11 год. 00 хв. та 26.11.2021 об 
11 год. 00 хв. до слідчого третього слідчого відділу 
(з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у м. Полтаві, Міняйла В’ячеслава Валерійови-
ча, за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 64, м. Кри-
вий Ріг, Дніпропетровська область для участі у до-
питі як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42015040630000056 від 28.04.2015 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 408 КК України та проведенні інших слідчих (про-
цесуальних) дій. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

Конкурс на зайняття посади директора Інституту водних проблем і меліорації 
Національної академії аграрних наук України

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Інститу-
ту водних проблем і меліорації НААН (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають на-
уковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових 
працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керів-
них посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення Академією.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:
1. заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосуван-

ня або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність»;

2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3x4 см);
3. автобіографію;
4. копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відпо-

відно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 
2000 p., № 39, ст. 1656);

6. довідку про наявність або відсутність судимості;
7. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
8. копію паспорта, засвідчену претендентом;
9. копію трудової книжки;
10. письмову згоду на обробку персональних даних;
11. декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установле-

ному порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник кон-

курсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У ра-
зі неподання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.

Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна акаде-
мія аграрних наук України, або kadrynaas@ukr.net

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.
Телефон для довідок: (044) 521-92-91.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення 

про здійснення спеціального досудового 
розслідування

Ухвалою Дніпропетровського районного су-
ду Дніпропетровської області від 21.10.2021 (спра-
ва 175/2623/16-к.) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування, стосов-
но Маргаряна Артема Амазасповича, 11.08.1991 
року народження, у кримінальному провадженні                                             
№ 12014040440001533 від 29.06.2014 за ознаками 
складу кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 115 КК України.

Вважати недійсним судновий білет 
ДБ №008101, виданий Державною службою 
морського та річкового транспорту України 
11.01.2018 на маломірне судно «UMS-600», 

бортовий номер ЯОД-2613, у зв’язку з втратою. 
Судновласник Чорноморське басейнове управління 

Державного агентства меліорації та рибного  
господарства України.

Приватний нотаріус Дніпровського РНО Дніпро-
петровської обл., Кравчук Світлана Василівна, спові-
щає про відкриття спадкової справи після померло-
го 27.05.2021 року Чін-Чін Семена Дмитровича, Чін-
Чін Тетяну Семенівну та інших спадкоємців прохан-
ня звертатися за адресою: 51000, Дніпропетровська 
обл., Дніпровський р-н, смт Царичанка, квартал Сла-
ви, 8а, кімн. 32, тел.0569031711, протягом одного мі-
сяця з дня опублікування даного оголошення.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО РОЗШУК СПАДКОЄМЦІВ

Приватний нотаріус Київського міського нотарі-
ального округу Богданова Ірина Георгіївна розшукує 
спадкоємців Логвінової Надії Миколаївни, 18 лютого 
1951 року народження, яка померла 13 вересня 2021 
року. Спадкоємцям прохання звертатись за адресою: 
03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, бу-
динок 24, приміщення 529, тел. +38 (067) 462 51 73.

Спадкоємців Матвієнка Сергія Митрофановича, 
померлого 11 травня 2021 року, протягом місяця за-
прошуємо до Третьої дніпровської державної нотарі-
альної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а).

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України  
повідомляє наступне:

Адміністративною колегією Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (пра-
вонаступником якого стало Південно-східне міжобласне територіальне відділення) прийнято розпорядження від 20.03.2019 
№14-р про початок розгляду справи №02/11-19 у зв’язку з наявністю в діях ПрАТ «ЛИТЕР» (24720880) та ФОП Бугаєвського 
А. П. (2713019599) ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом першим статті 
50 та визначених пунктом четвертим частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На вебсайті Антимонопольного комітету України https://southeastmtv.amcu.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=69 у 
розділі «Всі новини» розміщено інформацію  про прийняте розпорядження про початок розгляду справи щодо фізичної осо-
би-підприємця Бондаренка Володимира Олександровича (ІПН — 1789967291), фізичної особи-підприємця Щербакової Тетя-
ни Миколаївни (ІПН — 2045012126), фізичної особи-підприємця Вардугіна Віктора Васильовича (ІПН — 3257910350) та фі-
зичної особи-підприємця Політової Оксани Володимирівни (ІПН — 3030216928).

На субсайті Відділення https://southeastmtv.amcu.gov.ua/ («Законодавство», «Рішення відділення») розміщено інформацію 
про прийняте рішення, в якому визнано, що ТОВ «ПОЛЛУКСТРЕЙД» (40879463) та ТОВ «СМ-СТРОЙ» (40879311) вчинили по-
рушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом першим статті 50 та визначених пунктом 
четвертим частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

о 14 год. 00 хв. 26 листопада 2021 року буде проводи-
тися підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 42021010000000005, за обвинуваченим Ка-
башного Олександра Володимировича, 13.03.1968 р.н., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 438 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Ка-
башний Олександр Володимирович. Підготовче судо-
ве засідання буде проводитись під головуванням суд-
ді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 
15. Адреса для листування: 02068. м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

Приватне сільськогосподарське під-
приємство «КРИСТАЛ» (ідент. код 
32284279) повідомляє, що реорганіза-
ції або зміни назви від моменту створен-
ня і до цього часу не проводив і не планує 
проводити в майбутньому, будь-яких пра-
вонаступників своїх прав та обов’язків не 
має. ТОВ «КСП «ПРОМІНЬ 2020» (ідент.
код 44307037) не є правонаступником 
ПСП «Кристал» та жодними правами що-
до майна чи майнових (речових) прав 
останнього не володіє, не управнене вчи-
няти правочини від імені ПСП «Кристал» 
чи правочини відносно майна та майно-
вих (речових) прав останнього.

Керівник ПСП«Кристал»  
Мироненко М. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Бичкова Олена Василівна, 16.06.1947 р.н., заре-
єстрована за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, Пролетарський район, вул. Літке, буд. 28а, кв. 
40 на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 22 листопада 2021 о 10 год. 00 хв. 
до каб. № 8 СВ Маріупольського РУП ГУНП в Доне-
цькій області, який розташований за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Фонтанна, буд. 87, 
до старшого слідчого Глущенко К. П. для вручення 
повідомлення про підозру, проведення допиту як 
підозрюваної у межах кримінального провадження 
№42021051290000030 від 01.03.2021 за ч. 4 ст. 368-3 
КК України у порядку ст. 278 КПК України.
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НA 20 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +6 +11 Черкаська +1 +6 +6 +11
Житомирська +2 +7 +6 +11 Кіровоградська 0 +5 +6 +11
Чернігівська 0 +5 +5 +10 Полтавська -1 +4 +5 +10
Сумська -2 +3 +4 +9 Дніпропетровська 0 +5 +5 +10
Закарпатська 0 +5 +4 +9 Одеська +2 +7 +9 +14
Рівненська +2 +7 +6 +11 Миколаївська +1 +6 +9 +14
Львівська +3 +8 +6 +11 Херсонська +2 +7 +8 +13
Івано-Франківська +2 +7 +6 +11 Запорізька 0 +5 +6 +11
Волинська +3 +8 +6 +11 Харківська -2 +3 +5 +10
Хмельницька +2 +7 +6 +11 Донецька -2 +3 +3 +8
Чернівецька +2 +7 +6 +11 Луганська +2 -3 +3 +8
Тернопільська +2 +7 +6 +11 Крим +2 +7 +7 +12
Вінницька +2 +7 +6 +11 Київ +4 +6 +8 +10
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Після літньої спеки Канаду накрили 
аномальні зливи

CТИХІЯ. У Ванкувері силь-
на злива залила автомобільні 
дороги й залізничні колії. Тися-
чі людей були змушені залиши-
ти домівки через загрозу пове-
ні. Одна особа загинула внаслі-
док зсуву дорожнього покриття, 
щонайменше двох вважають 
зниклими безвісти. Канадські 
ЗМІ пишуть, що такі бурі тра-
пляються раз на століття.

Міністр з питань надзвичай-
них ситуацій Майк Фарнворт 
заявив, що не має сумніву із 
приводу того, що такі масш-
табні зливи — наслідок гло-
бальної зміни клімату. За да-
ними метео рологів, у провінції 
Британська Колумбія, до якої 
належить Ванкувер, за 24 го-
дини випала середньомісячна 
кількість опадів, що й призвело 
до небаченої повені. Через це 
влада евакуювала все містеч-
ко Мерріт за 250 кілометрів від 
Ванкувера, в якому 7 тисяч жи-
телів. Наступного дня після зли-

ви там випав сніг. На кадрах, 
поширених у соцмережах, бу-
ло видно, як напівзатоплені 
авто плавають у воді, яку по-
декуди вкриває тонкий лід. 
Влада направила екіпажі вер-
тольотів до гірського містечка 
Агасіс, щоб урятувати 300 лю-
дей, які опинилися у пастці на 
затопленій водою трасі. 

І хоч на сьогодні зливи у 
провінції припинилися, чи-
мало селищ і містечок зали-
шаються затопленими, а рі-
вень води там становить ри-
зик для життя. Значну части-
ну Трансканадської траси, що 
з’єднує Ванкувер з рештою 
країни, теж затоплено. Повінь 
повністю зруйнувала цілі ді-

лянки шосе, яке з’єднує Ван-
кувер із внутрішніми района-
ми провінції. 

Особливо непокоїть, що цьо-
го літа саме Британська Ко-
лумбія потерпала від аномаль-
ної спеки. Вона забрала жит-
тя понад 500 людей і спричини-
ла лісові пожежі, що знищили 
кілька населених пунктів. 

Доступний препарат від COVID-19  
для небагатих країн

ПАНДЕМІЯ. Американ-
ська фармацевтична компа-
нія Pfizer уклала угоду, згідно 
з якою, експериментальні та-
блетки від COVID-19 стануть 
доступнішими в бідних країнах. 
У заяві із цього приводу компа-
нія повідомила, що надасть лі-
цензію патентному пулу лікар-
ських засобів (MPP). Це до-
зволить виробництво противі-
русних пігулок іншим фарма-
цевтичним компаніям. Згідно 
з угодою, Pfizer не отримувати-
ме відрахувань від цих вироб-
ників, що здешевить лікуван-

ня. У Pfizer заявили, що угоду 
застосовуватимуть до 95 країн 
з низьким і середнім рівнем до-
ходів, де живе близько полови-
ни населення світу. 

Ці противірусні пігулки, які 
отримали назву  Paxlovid, на 
89% ефективні на ранніх ста-
діях хвороби: вони запобігають 
важкому перебігу і смерті. Як 
свідчить дослідження, препарат 
знижує здатність вірусу до роз-
множення, тож разом з вакци-
нами може стати ефективним 
інструментом у боротьбі з пан-
демією. 

«Ми віримо, що перораль-
ні противірусні засоби можуть 
відігравати життєво важливу 
роль у зменшенні тяжкості ін-
фекцій COVID-19, зниженні на-
вантаження на наші системи 
охорони здоров’я та порятунку 
життів», — заявив головний ви-
конавчий директор Pfizer Аль-
берт Бурла. 

Компанія Pfizer та інші фар-
мацевтичні гіганти не раз сти-
калися з гострою критикою. 
Мовляв, вони отримують вели-
чезні прибутки, продаючи вак-
цини країнам, які можуть собі 

їх дозволити, й ігноруючи ті, що 
розвиваються. Це сприяє нерів-
ності розподілу вакцин між ба-
гатими та бідними країнами. 
Тому керівництво Pfizer наго-
лошує, що, підписавши угоду 
про доступність нового проти-
вірусного препарату для неба-
гатих країн, компанія спираєть-
ся на свою «комплексну страте-
гію, спрямовану на забезпечен-
ня рівного доступу до вакцин 
і методів лікування COVID-19 
для всіх людей, особливо тих, 
які живуть у найбідніших части-
нах світу».

У Делі локдаун через отруйний смог
ДОВКІЛЛЯ. У столиці Індії 

влада закрила всі навчальні 
заклади на невизначений тер-
мін. Таке рішення ухвалили че-
рез високий рівень забруднен-
ня повітря, який фіксують у міс-
ті вже тиждень. Крім шкіл і уні-
верситетів, у Делі закривають 
усі будівельні майданчики, а 
державні установи переведе-

но в режим дистанційної робо-
ти. У місті закрили шість з 11 
вугільних електростанцій. У та-
кий спосіб влада сподівається 
скоротити кількість шкідливих 
викидів у без того забруднене 
повітря. Рівень PM2,5, дрібних 
шкідливих часток, які можуть 
закупорювати легені людини, 
в Делі набагато вищий, ніж ре-

комендований ВООЗ. У деяких 
районах міста цей рівень відпо-
відає класифікації «загрозли-
вий» і становить 400. Згідно з 
нормами ВООЗ, показник від 
нуля до 50 вважається «хоро-
шим», а від 51 до 100 — «за-
довільним». 

Серед інших заходів, оголо-
шених урядовою експертною 

групою, — заборона на в’їзд 
вантажівок у Делі й сусідні шта-
ти Уттар-Прадеш, Пенджаб, 
Хар’яна та Раджастан, за ви-
нятком тих, які перевозять то-
вари першої необхідності. Екс-
перти закликали приватні фір-
ми дозволити 50% співробіт-
ників працювати з дому, щоб 
зменшити кількість автомобілів 
на дорогах. 

Поєднання таких чинників, 
як автомобільні й промисло-
ві викиди, пил і специфічні по-
годні умови, роблять Делі най-
забрудненішою столицею світу. 
Повітря тут стає особливо ток-
сичним у зимові місяці, оскіль-
ки фермери сусідніх штатів па-
лять суху стерню і бур’яни. Не-
гативну роль відіграє невелика 
швидкість вітру цієї пори року, 
через що шкідливі випари за-
тримуються в нижніх шарах ат-
мосфери. 

Проблема забруднення в Ін-
дії не обмежується самим Делі. 
Індійські міста постійно доміну-
ють у глобальних рейтингах за-
бруднення повітря. Брудне пові-
тря щороку спричиняє смерть 
понад мільйона людей. 

Мюнхен відзначатиме 
Різдво без ярмаркових 
забав

СВЯТА. Німецьке місто Мюнхен скасувало проведення різдвяно-
го ярмарку, який щороку приваблює понад 2 мільйони відвідувачів, 
що мав відкритися 22 листопада. Таке рішення мерія міста ухвали-
ла через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19. 

«Це сумна новина, але драматична ситуація в наших лікарнях і 
зростання захворюваності не залишають мені іншого вибору», — 
заявив мер міста Дітер Райтер. Він пояснив містянам, що не міг 
вчинити інакше, коли лікарні Мюнхена ледь справляються з ката-
строфічною ситуацією, яка склалася останніми тижнями. 

У Німеччині нині сплеск коронавірусу. Це великою мірою пояс-
нюється тим, що рівень вакцинації у країні становить 67,6%. Для 
створення колективного імунітету необхідно, щоб щепленими були 
75% населення. Баварія, столиця якої Мюнхен, особливо постраж-
дала під час нової хвилі пандемії. Ще сильніше хвороба зачепи-
ла Саксонію і Тюрингію. За даними німецького інституту охорони 
здоров’я Роберта-Коха, кількість нових заражень COVID-19 у Ні-
меччині становить понад 32 тисячі. 

Торік різдвяні ярмарки було скасовано у всій країні. Та цього ро-
ку деякі міста заявили, що Різдву бути. Місто Нюрнберг на півночі 
Баварії вирішило не скасовувати, а адаптувати свій різдвяний яр-
марок до умов пандемії. Тому замість одного великого ярмарку на 
центральній площі його проведуть у чотирьох різних частинах міс-
та, щоб уникнути великого скупчення людей. 
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