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Південна Африка — 
джерело нової небезпеки

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Мандрівникам, які провели в Південно-Аф-
риканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, 
Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік, де 
виявлено коронавірус штаму «Омікрон», понад сім днів упродовж 
останніх 14 днів слід пройти 14-денну самоізоляцію після повер-
нення додому. Надалі перелік країн може бути розширено. Про це 
йшлося під час селекторної наради у Президента. 

Українці, які перебувають на території цих країн, мають чітко 
дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертати-
ся до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захво-
рювання. Рекомендовано стежити за повідомленнями авіапере-
візників у зв’язку з можливими змінами рейсів і запровадженням 
додаткових протиепідемічних заходів. Міністерство закордонних 
справ рекомендує співгромадянам утриматися від поїздок до Пів-
денно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мо-
замбіку, Намібії та Зімбабве.

Наші громадяни можуть звернутися по допомогу на «гарячу лі-
нію» вітчизняного МЗС: +38-044-238-16-57. Електронна пошта: 
cons_or@mfa.gov.ua.

АНКА ФЕЛЬДГУЗЕН:

ЦИФРА ДНЯ

16,4 млрд м3 
становлять запаси газу в українських 

ПСГ. Їх заповнено на 52,9%, що на 

38,6% менше від торішніх показників

«Газ перебуває в РФ, а не в 
Україні, пункт передачі 

газу — на вашому східному 
кордоні. Пропозиція цікава. 

Бо «Північний потік-2» 
ще точно пів року не 

працюватиме».

Нові можливості 
генеруються в «Дії»

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ. Відтепер субсидію та пенсію можна 
призначити чи перерахувати онлайн максимум за пів години
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Заступник міністра 
закордонних справ Польщі 
Марцін Пшидач: «На кордоні 
маємо справу з цинічною 
грою авторитарних режимів»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Указ Президента України 
«Про заходи у зв’язку з 90-ми 
роковинами Голодомору  
1932—1933 років в Україні — 
геноциду Українського народу»
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АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Фінансову підтримку малих 
фермерів підсилено створенням 
фонду, але деякі моменти щодо 
його діяльності викликають 
занепокоєння
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Не дати зробити із себе омлет
УРОК ГОЛОДОМОРУ. Його засвоєно. Україна — частина Заходу, а не бунтівна провінція 
«рускава міра»

«Голодомор — це фальшив-
ка, створена за гроші нацист-

ської Німеччини». Звучить наче ре-
пліка на якомусь одіозному росій-
ському ток-шоу. Насправді ж та-
ку брехню поширював на західну 
аудиторію у 1930-ті авторитетний 

американський журналіст, який на 
довгі роки наперед кинув тінь сум-
нівів на одну з найжахливіших тра-
гедій XX століття.

«Того року Україна була одним 
суцільним величезним пеклом», — 
писав про 1933 рік Марко Царин-

ник, дослідник Голодомору. Спи-
раючись на підрахунки демогра-
фів, він наводив такі страшні циф-
ри: українські селяни вмирали зі 
швидкістю 25 000 людей на добу, 
або 1000 на годину, або 17 на хвили-
ну. Для порівняння: у Першій сві-

товій війні щодня гинуло близько 
6000 людей. Спецбригади поспіхом 
копали братські могили у віддале-
них районах, де тіла обливали бен-
зином і підпалювали. 

За оцінками українських демо-
графів, втрати через надсмертність 

у 1932—1934 роках становили 3,9 
мільйона осіб. Через падіння рівня 
народжуваності під час Голодомору 
Україна недорахувалася 600 тисяч 
немовлят. Сталін здійснив 
великий наступ на україн-
ську мову та культуру.

Посол ФРН в Україні про нашу пропозицію до ЄС із 
додаткового транзиту обсягом 55 млрд кубів газу за 
спецумовами

«Цифровий розвиток не може бути доступним лише для когось одного. Усе, що ми робимо, має бути зруч ним і 
максимально доступ ним для кожного», — наголошує віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло 
Федоров
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оголошення

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

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про внесення до Правил (договірних 
умов) організації співробітництва АТ «УКРСИББАНК» з торговими ор-
ганізаціями  щодо продажу споживачам продукції  в магазинах тор-
гових організацій з оплатою продукції за рахунок кредитних коштів, 
що видаватимуться АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Уря-
довий кур’єр» № 101 від 31.05.2016 р. (надалі — Правила), наступних 
змін, а саме:

1. Доповнити п. 2.1.7. Правил словами: 
«... крім випадків, коли згідно умов Договору відмітка Торгової орга-

нізації на Письмовому підтвердженні не зазначається) та підписом Спо-
живача, що свідчить про передачу Продукції Споживачеві».

2. Викласти п. 2.1.8 Правил у наступній редакції: 
«2.1.8. Банк (у разі прийняття Банком позитивного рішення щодо 

кредитування Споживача та передачі Торговою організацією Товару 
Споживачеві) здійснює перерахування кредитних коштів  в розмірі вар-
тості Продукції (а у разі, якщо передбачається оплата першого внеску 
за Продукцію за рахунок власних коштів Споживача — у розмірі вар-
тості Продукції, зменшеної на суму першого внеску, сплаченого Спожи-
вачем Торговій організації за рахунок власних коштів) після отриман-
ня від Торгової організації Письмового підтвердження з відміткою Тор-
гової організації про передачу Продукції Споживачеві (крім випадків, 
коли згідно умов Договору відмітка Торгової організації на Письмово-
му підтвердженні не зазначається) та підписом Споживача, що засвід-
чує передачу йому Продукції протягом строку, зазначеного в Договорі 
про співробітництво.  

3. Викласти пункти 3.1., 3.2., 3.3. у наступній редакції:
«3.1.У випадку бажання Споживача повернути товар Торговій орга-

нізації/відмовитись від послуги Торгової організації відповідно до за-
конодавства про захист прав споживачів (та з врахуванням положень 
Договору щодо терміну для повернення Товару/Послуги) представник 
Торгової організації направляє Споживача до Кредитного інспектора  
для оформлення документа, що свідчить про  відкликання згоди Спо-
живача на укладання Кредитного договору або про відмову від Додат-
кової угоди до Кредитного договору (у випадку якщо Споживач при-
дбавав Товар на умовах платіжного плану, що передбачений умовами 
Додаткової угоди до Кредитного договору і не бажає відмовлятися від 
кредитного ліміту, передбаченого Кредитним договором) та засвідчує 
факт відмови Споживача від Продукції та  повернення Споживачем то-
вару/розірвання договору про надання послуги (далі — Повідомлен-
ня про відмову або Повідомлення). Відмітка про повернення товару/ро-
зірвання договору про надання послуги засвідчується підписом пред-
ставника Торгової організації та представника Банку. Повідомлення 
оформлюється за формою, наведеною у Договорі про співробітництво.  

3.2. У випадку, якщо Продукція була придбана Споживачем в Ін-
тернет-магазині Торгівельної організації, Торгівельна організація 
зобов’язана розмістити інформацію на сайті Торгівельної організації 
про необхідність звернення Споживача до сервісного пункту Торгівель-
ної організації для повернення Продукції. Після повернення Продук-
ції Споживачем у сервісному пункту Торгової організації, Торгова ор-
ганізація видає Споживачу акт повернення товару/документ, що свід-
чить про розірвання договору про надання послуги, що підтверджує 
фактичне повернення товару/відмову від послуги Споживачем, та ін-
формує Споживача про необхідність звернення до Кредитного інспек-
тора не пізніше 25 * календарних днів з дати укладення Кредитного 
договору, для підписання Повідомлення про відмову. * Враховуючи 
особливості доставки Товару, строки проведення Торговою організа-
цією перевірки первісного стану Товару, необхідного для його повер-
нення та огляду, наміру Сторін виявити лояльність до Споживачів, Сто-
рони, в рамках співробітництва за Договором, передбачають можли-
вість збільшення встановленого законодавством строку для звернення 
Клієнтів щодо повернення Товару та відмови від Кредитного договору.  

3.3. Якщо Споживач звернувся до Кредитного інспектора в межах 
строку, передбаченого чинним законодавством та/або Договором, Кре-
дитний інспектор оформлює Повідомлення про відмову за формою,  
наведеною у Договорі про співробітництво  та направляє скан-копію 
цього Повідомлення на Адресу електронної пошти Торгової організації 
не пізніше наступного робочого дня з дати його оформлення.

Торгова організація не пізніше ніж протягом 7 (семи)  календарних 
днів з моменту оформлення Повідомлення про відмову згоди (відпо-
відно до п. 3.2, 3.3. цих Правил) перераховує  на рахунок Банку, зазна-
чений в такому Повідомленні згоди, суми кредитних коштів, сплачених 
Банком за Продукцію».

4. В п.5.2.8. Правил замінити слова «Повідомлення про відкликання 
згоди» на «Повідомлення»

5. Пункт 9.1.1. доповнити двома підпунктами наступного змісту:
« - обмежувати будь-які відносини, які можуть залучати Групу BNP 

Paribas Group в будь-яку діяльність або сектори або з особами, з якими 
Група забороняє будь-які відносини;

- своєчасно повідомляти Банк про будь-який значний негативний 
зворотний зв’язок від Споживачів;»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього 
повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 30.11.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил є 30.11.2021 р.

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольно-
го комітету України повідомляє про розміщення на офіційному веб-
сайті https://eastmtv.amcu.gov.ua вимог від 12.08.2021 № 70-02/4-6767 до  
ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ — 33783254); від 12.08.2021  
№ 70-02/4-6769 до ТОВ «НОВІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 
— 33886204); від 04.08.2021 № 70-02/4-6561 до ПП «ПЕТРОВ І К» (код  
ЄДРПОУ — 39887282); рішень від 22.06.2021 № 70/54-р/к щодо ТОВ «СПЕЦІ-
АЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ — 13510145); від 02.09.2021  
№ 70/89-р/к щодо ФОП СЛЮСАРЯ К.М. (РНОКПП — 3345409911); від 
02.09.2021 № 70/90-р/к   щодо ТОВ «ГРАНД ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ — 
40636536); від 12.10.2021 № 70/116-р/к щодо відмови ТОВ «СПЕЦБУД-21»  
(код ЄДРПОУ — 40348090) у розстроченні сплати штрафу; витягів з рі-
шень від 02.09.2021 № 70/92-р/к щодо КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО»  
(код ЄДРПОУ — 31965106) та ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 
— 32947973); від 29.06.2021 № 70/65-р/к щодо ФОП КУМЕДИ Р. П. (РНОКПП 
— 2993215045) та ФОП КАЛАШНІКОВА С. А. (РНОКПП — 3074612790); від 
22.06.2021 № 70/55-р/к щодо ТОВ «УКРСНАБ-ПАЛИВО» (код ЄДРПОУ — 
38720398) та ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (код  
ЄДРПОУ — 40862931); від 20.08.2021 № 70/81-р/к щодо ТОВ «ТПП 
«АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ — 20345072) та ТОВ «ВЕЛИКИЙ АЛЬЯНС» (код 
ЄДРПОУ — 37967109); від 23.09.2021 № 70/99-р/к щодо ТОВ «ПІВДЕНБУД-
СЕРВІС-18» (код ЄДРПОУ — 41469473); від 12.08.2021 № 70/75-р/к щодо  
ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ — 39376842); від 07.10.2021  
№ 70/111-р/к щодо ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ — 
39869593) та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» (код ЄДРПОУ — 38772399).

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-

вальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному 
провадженні за  № 52017000000000016 від 04 січня 2017 року за об-
винуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 
ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 постановле-
но здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,  
ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 призначено 
судовий розгляд у кримінальному провадженні № 52017000000000016 
від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим викликається Біленький Олексій 
Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадянин України, 
який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрова-
ний за адресою: м. Київ, вул.Кудрявська, 13-19, кв. 31, адреса остан-
нього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 5, 
кв. 10, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1  
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, в судові засідання, які  
відбудуться  07.12.2021 р. о 09:00 год., 18.01.2022 р. о 09:00 год., 
25.01.2022 р. о 09:00 год., 01.02.2022 о 09:00 год. у приміщенні Вищо-
го антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), голову-
ючий суддя: Задорожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 08 грудня 2021 року о 14 годині 00 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 08 грудня 2021 
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), 
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального 
округу Київської області Малашенко Ольга Іванівна (07101, Київська 
область, Вишгородський район, місто Славутич, Київський квартал, 
будинок 6, квартира 5, тел. (04579) 2-44-10) повідомляє про відкрит-
тя спадщини на майно після померлого 28 червня 2021 року Федорова 
Олександра Федоровича, 20 грудня 1972 року народження.

Спадкоємці померлого викликаються до приватного нотаріуса для 
з’ясування повного кола спадкоємців.

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської об-
ласті Гавенко О. Л. перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні відносно Каждана Сергія Владленовича за ознаками злочину, перед-
бчаеного ч. 5 ст. 191 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за №42015100010000016 від 06.02.2015 року.

Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 17 січня 2022 ро-
ку о 13 год. 30 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Ки-
ївської області за адресою: Київська область м. Біла Церква, вул. Першо-
травнева, 4-а.

Суддя Гавенко О. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, який народився 05 грудня 
1950 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська доро-
га, 32-Б, 2-я Садова, 28, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 06.12.2021 року о 15 годині 15 
хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні в якості обвинуваченого. 

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який народився 16 травня 
1981 року у м. Бережани Тернопільської області, зареєстрований у  м. Рів-
не, вул. Орлова, 40/304, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 06.12.2021 року о 14 годині 45 
хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні в якості обвинуваченого. 

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Анпілогов Олексій Євгенович, 01.01.1974 р.н., заре-
єстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, 9, кв. 76, від-
повідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 09 грудня 2021 року о 10:00 годині в залі судо-
вих засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якос-
ті обвинуваченого.

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

Суддя A. B. Дерус

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу 
Сумської області Хоменко О. В. повідомляє, що після смерті Лютенко  
Любов Василівни, 22 вересня 1956 року народження, яка померла 02 
жовтня 2021 року, постійним місцем проживанням та реєстрації якої 
було: село Северинівка, вулиця Калинова, будинок 18, Сумський район 
Сумської області,   була відкрита спадкова справа.

Просимо спадкоємців за законом Петровець Бориса Миколайови-
ча, 21 квітня 1986 року народження та Петровець Романа Миколайо-
вича, 08 жовтня 1978 року народження, у строк до 02 квітня 2022 ро-
ку звернутися по питанню оформлення спадщини до нотаріуса за адре-
сою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30,  
кв. 131, або за телефонами: 068-517-33-04, 099-422-73-04.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, який народився 21 
квітня 1973 року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Соловйова, 1; проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Колобова, 15, кв. 247, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 10.12.2021 року о 14 
годині 00 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Братов Олександр Іванович, 14.05.1976 р.н., зареє-
стрований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
вул. І. Франка, 39, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 09 грудня 2021 року о 10:30 
годині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні в якості обвинуваченого.

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

Суддя А. В. Дерус

Розшукується Петренко Геннадій Сергійович, що є співвласником 
разом з Король (Петренко) Оленою Степанівною молодіжного табору 
праці та відпочинку, для використання його переважного права купів-
лі 1/2 частки у праві власності Король О. С. або відмови від переважно-
го права купівлі, або поділу об’єкта на окремі об’єкти нерухомого май-
на, для чого прошу Петренка Г. С. зв’язатись з продавцем Король О. С. 
для укладення договору купівлі-продажу або договору поділу об’єкта, 
чи з’явитись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріаль-
ного округу Петутіної Ю. О. (м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд.5, 
прим.202а) для подання заяви про відмову від переважного права у 
строк один місяць з дня виходу цього оголошення.

Васильківського Андрія Сергійовича, 13 серпня 1986 року наро-
дження, протягом місяця запрошуємо до Третьої дніпровської держав-
ної нотаріальної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини  
Васильківського Сергія Петровича, померлого 17 травня 2021 року.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу 
Петрова І. Г. (м. Київ, вул. Семашка, буд. 17, прим. 72) 
запрошує спадкоємців померлого 16 серпня 2021 року 

Степанюка Олега Анатолійовича, 1950 р.н.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької 
області Котляр А. І. викликає спадкоємців померлого 25.09.2020 року  

гр. Троценка Миколи Григоровича (Звертатись за адресою: Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, буд 76, прим. 13, тел. 0978263618).
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріально-
го округу Київської області Іванчишина Л.Г., б-р Олександрійський, 
буд. 145, прим.2, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н, Київська обл., 
09119, тел./факс (04563) 6-10-39, повідомляє про відкриття спадщи-
ни на майно після померлого 19.11.2021 року 

ОКРУЖКОВА ВІКТОРА ГРИГОРОВИЧА, 
14.10.1940 р.н. 

Спадкоємці померлого викликаються до приватного нотаріуса для 
з’ясування повного кола спадкоємців.

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи —  
Сидоренко Олександр Володимирович. 27.07.1970 р. народження, 

останнє місце проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.
Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд криміналь-

ного провадження №592/9802/18 провадження 1 кп/592/566/20 щодо Си-
доренка Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366,ч.4 ст.358 
КК України, щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду 
м. Суми від 06.07.2018 р. надано дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування. Судове засідання відбудеться у відкритому судово-
му засіданні у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районого 
суду м. Суми о 09.00 год. 08.12.2021 року, який знаходиться за адресою:  
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04.

Суддя Фоменко І.М.
ДО УВАГИ КРЕДИТОРІВ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ ПО СПРАВІ №917/1177/15 
Ліквідатор ТОВ «Луксор УТР» повідомляє про виплату коштів пер-

шої черги кредиторам по справі №911/1177/15, в тому числі колишнім 
працівникам ТОВ «Амарант» (у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності), що затверджені ухвалою господарського суду Полтавської 
області від 13.10.2020 року по справі №917/1177/15. Для перерахуван-
ня коштів кредиторам необхідно письмово подати інформацію про ак-
туальні поточні рахунки за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Миру, 9, 
кв. 96, Голейній Л.Ю. Неподання відомостей протягом 30 календар-
них днів з моменту публікації вважатиметься відмовою від отриман-
ня коштів.

Повістка про виклик до суду
Викликається обвинувачений Маровді Василь Васильович, 

22.12.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Хуст-
ський р-н, с. Керецьки, вул. Новоселицька, буд. 124. Відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгля-
ду кримінального провадження в порядку спеціального судового про-
вадження стосовно Маровді В.В., обвинуваченого у скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст.110 КК України, яке відбудеться о 13:30 год., 
20.12.2021 р. за адресою м. Ужгород, вул. Загорська, 53. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду згідно зі ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.  

Суддя Хамник М.М.

ОГОЛОШЕННЯ

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
di

al
og

.u
a

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
hr

om
ad

sk
e.

ua

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Науковці вивчають ефективність вакцин 
проти нового штаму COVID-19

ПАНДЕМІЯ. У Європей-
ському центрі із запобігання та 
контролю захворювань заяви-
ли, що новий штам коронавірусу 
Omicron може бути стійкішим до 
вакцин і швидше поширювати-
ся, ніж попередній. Тому грома-
дянам країн-членів ЄС рекомен-
дують уникати поїздок туди, де 
виявлено заражених ним, а са-
ме на південь Африки. 

Європейський центр із запобі-
гання та контролю захворювань 
рекомендує якомога швидше 
розпочати бустерну вакцинацію 
осіб віком понад 40 років, а по-
тім перейти до ревакцинації осіб 
від 18 років через шість місяців 
після завершення першого кур-
су щеплення, аби підвищити за-
хист від інфекції через зниження 
імунітету. Експерти вважають, 
що це потенційно може зменши-
ти передачу вірусу й запобігти 
госпіталізації та летальним ви-
падкам. 

Виявлення наприкінці мину-
лого тижня нового штаму коро-
навірусу, який отримав назву 
Omicron, стурбувало медичний 
світ. У ВООЗ надали йому кла-
сифікацію «варіант, який викли-
кає занепокоєння». Деякі дер-
жави вже призупинили авіа-
сполучення із країнами півдня 
Африки, аби вберегти себе від 
Omicron. Попри це, перших хво-

рих із цим штамом уже виявле-
но в Бельгії, Німеччині, Нідер-
ландах, Канаді, Ізраїлі, Гонконзі. 

Позаяк науковцям мало що 
відомо про новий варіант коро-
навірусу з Південної Африки, во-
ни можуть лише припускати, на-
скільки важкими будуть його на-
слідки для людей і те, чи захища-
ють наявні вакцини від Omicron. 
Фармацевтичні компанії термі-
ново почали проводити дослі-
дження вірусу. Американська 
компанія Moderna вже оголоси-
ла, що працює над розв’язанням 

потенційних проблем, які може 
становити Omicron. 

«Комбінація мутацій нового 
штаму становить значний ри-
зик для швидшого ослаблення 
природного імунітету людсько-
го організму та імунітету, виро-
бленого вакциною. Бустерна до-
за вакцини — єдина доступна 
стратегія для підвищення імуні-
тету, який може знижуватися», 
— йдеться у пресрелізі компанії.

Компанія BioNTech/Pfizer ого-
лосила, що теж вивчає Omicron і 
в найближчі два тижні оприлюд-

нить свої висновки, чи необхід-
но переробляти наявну вакци-
ну для зупинення нової мутації. 
У компанії зазначають, що в разі 
такої потреби для вдосконален-
ня вакцини необхідно 100 днів. 

Лікарі закликають не паніку-
вати, оскільки, судячи з наяв-
ної інформації, симптоми хворо-
би, спричиненої Omicron, дово-
лі легкі. Однак медики з Півден-
ної Африки наголошують, що це 
можна стверджувати, судячи з 
перебігу захворювання лише у 
молодих пацієнтів. 

Американські військові вирішили дослідити 
«літаючі тарілки»

ВСЕСВІТ. Пентагон вирішив 
знову досліджувати феномен 
невпізнаних літаючих об’єктів 
(НЛО) і навіть створив для цього 
особливий слідчий відділ. Відпо-
відний наказ підписала заступ-
ниця міністра оборони США Кет-
лін Гікс, повідомляє ВВС. Цей 
наказ з’явився через п’ять міся-

ців після того, як автори секрет-
ного звіту американської розвід-
ки не змогли зробити однознач-
ного висновку про можливість 
існування інопланетних цивілі-
зацій. Їм вдалося дати правдо-
подібне пояснення більшості з 
майже 120 випадків появи НЛО 
за останні 20 років. Інші фено-

мени, зокрема ті, котрі зафіксу-
вали військові льотчики побли-
зу полігонів, залишили питання 
відкритим. Ще торік Пентагон 
опублікував зняте пілотами мор-
ської авіації відео, на якому ви-
дно об’єкти, що рухаються з не-
ймовірною швидкістю, а потім 
незбагненним чином зникають.

Новий відділ розслідувати-
ме інциденти в тих зонах, у яких 
польоти жорстко контрольова-
но або зовсім заборонено. Це 
зроблено з міркувань держав-
ної безпеки чи військової та-
ємниці. Військові підозрюють, 
що річ може бути зовсім не в 
інопланетних мандрівниках, а 
в цілком земних шпигунах, які 
змогли розробити технології, не 
знайомі американцям. Новий 
відділ називатиметься AOIMSG 
— Група з ідентифікації та синх-
ронізації відстеження літальних 
об’єктів. За діяльністю відділу 
стежитиме група експертів, зо-
крема військових і розвідників. 
Раніше цього року міноборо-
ни США опублікувало три роз-
секречені відео «незрозумілих 
повітряних явищ», які журна-
лісти оприлюднили як відео, де 
зафіксовано НЛО. На одному з 
них, датованому 2015 роком і 
продемонстрованому 2017-го, 
видно об’єкти, які обертаються 
в польоті. 

Відвідувачі паба опинились у сніговому полоні
СТИХІЯ. Кілька десятків клі-

єнтів паба британського міс-
течка Йоркшир-Дейлз, що ле-
жить на висоті 538 метрів над 
рівнем моря, були змушені но-
чувати там три ночі через не-
бачений сніговий шторм. Від-
відувачі приїхали до бару міс-
цевого готелю на концерт гру-
пи Oasis. Проте після його за-

вершення вони не змогли ви-
їхати звідти, бо всі прилеглі 
дороги було завалено снігом. 
Деякими не можна було прої-
хати, бо на них впали електро-
дроти високовольтних ліній, 
вкриті товстим шаром льоду. 

Першу ніч 60 гостей но-
чували хто в готельних кім-
натах, а хто і в холі готелю, 

оскільки ліжок на всіх не ви-
стачило. Але на ранок вияви-
лося, що сніг завалив вікна 
першого поверху, і до вхідних 
дверей паба довелося прори-
ти тунель. Та менеджмент го-
телю спрацював професійно 
і забезпечив великій компа-
нії привітну й дружню атмос-
феру великою мірою завдя-

ки щедрому частуванню пи-
вом з бару. 

Снігова буря спричинила 
масові відключення електро-
енергії й припинення залізнич-
ного сполучення у всьому регі-
оні. У більшій частині Йоркши-
ру оголошено жовтий рівень 
надзвичайної ситуації через 
снігопад і зледеніння доріг. 
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