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Головнокомандувач ЗСУ про постійний моніторинг 
безпекової ситуації та вивчення бойового досвіду, 
набутого за роки агресії РФ   

Боргів із платні  
дедалі меншає 

АКТУАЛЬНО. З лідерами профспілок і працівниками вугле-
видобувних підприємств, які вимагали погашення боргів із за-
робітної плати, зустрівся міністр енергетики Герман Галущен-
ко. «Є нагальні питання, які треба було вирішувати терміново, 
безумовно, це питання заробітної плати. Те, що обіцяв, я зро-
бив. Питання щодо заборгованості поточного року буде закри-
то, — запевнив урядовець. — Я не хочу, щоб міністерство іс-
нувало окремо від галузі. Я хочу, щоб воно було майданчиком 
для обговорення всіх проблем галузі, а не лише коли виника-
ють нагальні питання. Ми завжди відкриті до діалогу та обгово-
рення концепцій трансформації. Міністерство на вашому боці. 
Але для цього нам необхідно напрацювати механізми постійно-
го нормального спілкування».

Представників шахтарських профспілок запросили до мініс-
терства для обговорення проблем галузі.

Минулого тижня, нагадує пресслужба Міненерго, на рахунки 
вуглевидобувних підприємств було перераховано 237,3 мільйо-
на гривень. А цього тижня мають надійти ще 836,5 мільйона на 
виплату заборгованості із зарплати за нинішній рік.

РУСЛАН ХОМЧАК: 

ЦИФРА ДНЯ

3,12 млн тонн
вантажів перевезено Дніпром за чотири 
місяці року. Це на 1,2 млн тонн  більше, 

ніж торік за аналогічний період

«Я з усією 
відповідальністю 

кажу, що ми готові 
до будь-яких дій 

противника щодо 
нашої держави».

Уряд почує кожну 
область

РОБОЧА ПОЇЗДКА. На Чернігівщині Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль провів перше за часів пандемії виїзне 
засідання уряду
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Одну з найбільших місцевих 
етнічних груп Закарпаття — ромів, 
яких тут щонайменше 50 тисяч 
осіб, намагаються долучити до 
громадянського товариства 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

Указ Президента України 
«Про Річну національну 
програму під егідою 
Комісії Україна — НАТО  
на 2021 рік»

ЦИТАТА ДНЯ
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Яким підростає нове покоління медійників
ВИКОРИСТОВУЮЧИ МОЖЛИВОСТІ. Свідомі свого вибору починають шлях ще зі шкільної лави  

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Донбас: проблема закриття 
шахт, невідворотність не-

гативних соціальних наслідків, 
а з іншого боку, пошук рішення 
на місцевому чи навіть на дер-
жавному рівні, що не допус-
тить утворення депресивної 

території, збереже життя під-
приємству, а людям зарплату і 
змогу не вирушати на заробіт-
ки деінде. Проблематика сіль-
ської місцевості, брак можли-
востей для молоді, а з іншо-
го боку, ініціативне поколін-
ня, яке успішно об’єднує одно-
сельців задля кращих змін на 
селі. 

На цій тематиці професійні ЗМІ 
фокусуються час від часу, але 
журналіст, що висвітлює ту чи ін-
шу тему, зазвичай територіаль-
но не пов’язаний з місцем події. 
А життя населених пунктів три-
ває щодня, і не все, що відбуваєть-
ся там, привертає увагу медійни-
ків, хоча не стає менш важливим 
для їхніх жителів, а, можливо, й не 

тільки для них. Адже певний до-
свід сіл чи міст може стати у при-
годі іншим. І така тематика посту-
пово стає до снаги не лише профе-
сійним журналістам, а й цілеспря-
мованим, креативним, завзятим 
школярам.  Протягом 2020—2021 
років на Донбасі реалізовували 
проєкт з підтримки розвитку ме-
діаграмотності «Youth MediaLab 

— Схід», спрямований на розви-
ток і підтримку рівня цифрової та 
медійної грамотності серед закла-
дів освіти Донецької та Луганської 
областей, а саме: сприяння розви-
тку навичок критичного мислення 
й медіаграмотності, підтримку ме-
діатворчості, розвиток ко-
мунікаційних навичок і гро-
мадянської активності. 
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Соснівський районний суд м.Черкаси ви-
кликає в судове засідання як обвинувачено-
го Янкова Сергія Анатолійовича, 24.03.1985 
року народження, уродженця смт Фрунзе 
Слов’яносербського району Луганської об-
ласті, українця, громадянина України, зареє-
строваного та проживаючого м. Голубівка (Кі-
ровськ), вул. Погуляєва, б. 3б, кв. 50.

Судове засідання відбудеться 21 травня 
2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду 
за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 
237.

Суддя О.І. Кончина

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звіт-

ності полісу ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт.  

АР 0878508. 

Вважати зазначений бланк недійсним. 

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звіт-

ності полісу ОСЦПВ в кількості 1(одна) шт. 

АР 1229218. 

Вважати зазначений бланк недійсним.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звіт-

ності полісу ОСЦПВ в кількості 1(одна) шт.: АР 

0875348. 

Вважати зазначений бланк недійсним. 

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звіт-

ності полісу ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт. 

АР 0873575 . 

Вважати зазначений бланк недійсним. 

Втрачені судновий білет, свідоцтво про право пла-

вання під Державним прапором України, свідоцтво про 

право власності для прогулянкових суден, реєстрацій-

ний номер судна UA 0148 VL, видані на Державну еко-

логічну інспекцію в Хмельницькій області, 

вважати недійсними.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звіт-

ності полісу ОСЦПВ в кількості 1(одна) шт.: АР 

1787195. 

Вважати зазначений бланк недійсним.

Втрачено свідоцтво 

про право власності 

на житло

за адресою: м. Ки-

їв, вул. Кіпріанова, 

буд. 4, кв. 226, на 

ім’я Побідаш Леонід 

Пет рович. 

У провадженні Рівненського міського су-
ду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) перебуває кримінальне прова-
дження №12014120000000196 (номер про-
вадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) 
про обвинувачення Сича Івана Олексійовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.4 ст.368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рів-
ненської області Сидорук Євген Іванович 
викликає обвинуваченого Сича Івана Олексі-
йовича, 08.02.1960 р.н., громадянина Украї-
ни, уродженця с. Кисоричі, Рокитнівського 
району, Рівненської області, без визначеного 
місця реєстрації та проживання, остання ре-
єстрація за адресою: Рівненська область, Ро-
китнівський район, смт Рокитне, вул. Радян-
ська, 18-А у судове засідання, яке визначе-
но судом та призначено до судового розгля-
ду на 21 травня  2020 року об 11 год. 00 хв. та 
відбудеться в приміщенні Рівненського місь-
кого суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі су-
дового засідання №1.

Обвинувачений Желіба Микола Микола-
йович, 25.06.1986 р.н., зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, 
вул. Леніна, 12, фактично проживає: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 
147а, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в 
порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 19.05.2021 року об 11-00 
год., 01.06.2021 року о 09-00 год., 08.06.2021 
року об 11-00 год., 09.06.2021 року о 09-00 
год. та 10.06.2021 року о 09-00 год. до Яки-
мівського районного суду Запорізької облас-
ті (Запорізька область, смт Якимівка, вул. 
Пушкіна, 25, тел. (06131) 6-13-20) для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбаченні ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.

Сахненко Олександр Савович повідо-
мляє Хаджинову Ірину Олександрівну про 
те, що Договір оренди квартири №2, кор-
пус 4, будинок 19 по Оболонській набе-
режній у м. Києві від 21.08.2019 року, що 
посвідчений приватним нотаріусом КМНО 
Худовою Ю. О. за реєстровим №585 є 
припиненим 11.05.2021р. у зв’язку із за-
кінченням строку дії договору.

У зв’язку з цим, після 11.05.2021р. Сах-
ненко Олександр Савович заперечує що-
до автоматичного продовження дії дого-
вору оренди від 21.08.2019р. за №585 на 
той же строк та на тих же умовах.

У зв’язку з цим в черговий раз прошу 
повернути (передати) Сахненку Олексан-
дру Савовичу квартиру №2, корпус 4, бу-
динок 19 по Оболонській набережній у м. 
Києві, ключі від квартири та все інше май-
но, яке було предметом оренди за Актом 
приймання-передачі.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергі-
йович, 19.02.1991 р.н, зареєстрований за 
адресою: Донецька область, Покровський 
(Красноармійський) район, с. Воздвижен-
ка, вул. Молодіжна,  б. 25, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається у судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться о 14-00 год. 19.05.2021 
року до Якимівського районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька 
область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, 
тел. ((06131)6-13-20), для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України. 

Суддя Нестеренко Т.В.

КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЖИТЛО-ІНВЕСТ» 

(інд.код 32855406) як управитель ФФБ 
виду А об’єкта «Житловий будинок з при-
будованими приміщеннями та підзем-
ним паркінгом, розташованого на зе-
мельній ділянці за адресою: м. Київ, про-
спект Правди, 80-82 у Подільському райо-
ні м. Києва», на підставі судових рішень, 
набуло майнові права на частину житло-
вих та нежитлових приміщень в указано-
му об’єкті будівництва, що належали по-
передньому забудовнику, і пропонує до-
бросовісним, надійним та інвестиційно 
спроможним будівельним компаніям взя-
ти участь у його добудові, як забудовник-
інвестор.

Пропозиції від потенційних забудовни-
ків-інвесторів приймаються за адресою:  
вул. Володимирська, 42, м. Київ; 

тел.: (044) 201-20-63; 
ел. пошта: zitlo.invest@gmail.com.

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

8) пункт 27 викласти в такій редакції:
«27. Організаційна група обчислює середню оцінку кожного з проектів шляхом ді-

лення загальної суми балів, що отримав проект, на кількість членів експертної групи, 
які провели його оцінювання.

За результатами обчислення середньої оцінки проектів складається їх рейтинг з 
урахуванням сотих десяткового дробу.

Під час формування рейтингу проектів перевага надається об’єктам:
що перебувають в аварійному стані;
загальнодержавного значення;
національного значення*;
включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО*.
Протягом 15 календарних днів після завершення відбору організаційна група 

складає протокол, який підписується головою експертної групи та подається МКІП. 
До протоколу додаються заповнені членами експертної групи картки експертної оцін-
ки проектів, заповнені відповідно до пункту 25 цього Порядку.»;

9) у пункті 30 слово «щопівроку» замінити словом «щокварталу»;
10) доповнити Порядок виноскою «*» такого змісту:
«______
* Щодо пам’яток культурної спадщини.»;
11) у додатках до Порядку:
у додатку 1:
назву додатка викласти в такій редакції:

«ЗАЯВКА 
на участь у відборі проектів робіт, які будуть реалізовані 

в рамках програми «Велике будівництво»;
у розділі І:
позицію «Місце розташування пам’ятки культурної спадщини2» після слів 

«пам’ятки культурної спадщини» доповнити словами «/об’єкта культурного призна-
чення»;

позицію «Очікуваний обсяг фінансування проекту, у тому числі на розробку нау-
ково-проектної документації» після слів «науково-проектної документації» доповни-
ти словами «/проектно-кошторисної документації»;

позицію «Науково-проектна документація на реставрацію, реабілітацію, музеєфі-
кацію, ремонт пристосування пам’ятки культурної спадщини5» після слів «пам’ятки 
культурної спадщини» доповнити словами «/проектно-кошторисна документація на 
реконструкцію, капітальний ремонт, будівництво, благоустрій об’єкта культурного 
призначення»;

підрозділ 3 розділу ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«Зазначаються такі загальні відомості про об’єкт проекту — об’єкт культурного 

призначення — найменування, стан збереження, відомості щодо попередньо про-
ведених робіт на об’єкті, первинне призначення, сучасне використання, власник, ко-
ротка історична довідка, включення до туристичних маршрутів і транспортної інф-
раструктури.»;

у додатку 2:
у пункті 2 у графі «Назва критерію» після слова «якої» доповнити словом «/яко-

го»;
текст додатка 2 після слів «пам’ятки культурної спадщини» доповнити словами «/

об’єкта культурного призначення».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 квітня 2021 р. № 401-р 
Київ

Про схвалення Концепції проектів  
Законів України «Про внесення змін  

до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення» та «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України» 
щодо забезпечення невідворотності 

відповідальності за порушення вимог 
законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища

СХВАЛЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 401-р
КОНЦЕПЦІЯ  

проектів Законів України «Про внесення змін до Кодексу України  
про адміністративні правопорушення» та «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України» щодо забезпечення невідворотності відповідальності  
за порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища 
Проблема, яка потребує розв’язання

Система юридичної відповідальності є одним з ключових елементів забез-
печення реалізації будь-якої державної політики та дотримання вимог законо-
давства, у тому числі про охорону навколишнього природного середовища, та 
включає: цивільно-правову відповідальність, адміністративну відповідальність 
за вчинення адміністративних правопорушень у сфері охорони природи та ви-
користання природних ресурсів, кримінальну відповідальність за кримінальні 
правопорушення проти довкілля.

На сьогодні норми, що встановлюють відповідальність за правопорушення 
у сфері охорони довкілля в Україні, є застарілими, не відповідають світовій 
практиці (у тому чисті європейській) та сучасним реаліям, що передусім при-
зводить до екологічно-правового нігілізму, що потребує перегляду в частині їх 
актуалізації.

Так, адміністративна відповідальність за статтею 1885 «Невиконання закон-
них розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють держав-
ний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, вико-
ристання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ре-
сурсів» Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 
дев’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153—
255 гривень) і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до сорока п’яти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян (255—765 гривень), за статтею 82 «По-
рушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронен-
ня» — від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (340—1360 гривень) і на посадових осіб, громадян — суб’єктів господа-
рювання — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (850—1700 гривень), за статтею 824 «Змішування чи захоронення відходів, 
для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального до-
зволу» — від двох до п’яти (34—85 гривень) неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, за статтею 64 «Порушення встановленого порядку викорис-
тання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці» — 
у розмірі від шести до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (102—238 гривень) і на посадових осіб — від десяти до шістнадцяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян (170—272 гривні), за статтею 781 
«Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану 
атмосфери і атмосферних явищ» — від п’яти до семи неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (85—119 гривень).

Для порівняння, штраф за аналогічне протиправне діяння в Хорватії стано-
вить 1320—2000 євро (44193—66800 гривень). Штраф за аналогічне правопо-
рушення в Республіці Словенія становить від 10 000 до 20 000 євро.

Окремо слід звернути увагу, що відповідальність за статтею 771 «Самовіль-
не випалювання рослинності або її залишків» Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення було значно збільшено (від ста вісімдесяти до трьохсот 
шістдесяти (3060—6120 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян і на посадових осіб — від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (15 300—17 000 гривень). У ре-
зультаті кількість правопорушень за квітень 2020 р. по вересень 2020 р. ста-
новить 428, що є меншою порівняно з аналогічним показником минулого ро-
ку на 27 відсотків.

Разом з тим перегляду потребують не лише розміри штрафних санкцій, але і 
самі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Криміналь-
ного кодексу України. З метою запобігання порушенням екологічного законо-
давства держави — члени ЄС передбачають саме кримінальні санкції, оскільки 
лише такий тип заходів може забезпечити досягнення належного виконання за-
конодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Так, згідно з Директивою від 19 листопада 2008 р. № 2008/99/ЄС «Про кри-
мінально-правову охорону довкілля» (далі — Директива) держави-члени пови-
нні забезпечити визнання деяких діянь злочинами. Натомість більшість статей 
розділу VIII «Кримінальні правопорушення проти довкілля» Особливої частини 
Кримінального кодексу України не переглядалися з 2001 року. Зазначені статті
не повною мірою відповідають положенням Директиви.

Крім цього, законодавством не передбачено можливість складення та роз-
гляду протоколів про адміністративні правопорушення щодо юридичних осіб, 
хоча більшість правопорушень у сфері охорони довкілля вчиняється саме у 
зв’язку з їх діяльністю.

розмірі від 9000 до 27 000 євро за провадження діяльності без документа до-
звільного характеру.

Дієвому притягненню до відповідальності за природоохоронні правопору-
шення також заважають процесуальні бар’єри. Наприклад, тимчасове припи-
нення діяльності, що провадиться з порушенням вимог законодавства Украї-
ни про охорону навколишнього природного середовища, можливе виключно
за рішенням суду, а розгляд справ може коливатись від місяця до одного року. 

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є створення ефективної державної системи запобігання 

екологічним правопорушенням та злочинам проти довкілля, зниження рівня за-
бруднення елементів довкілля та зменшення негативного впливу довкілля на 
життя та здоров’я людей.

Реалізація Концепції здійснюватиметься у період з 2021 по 2022 рік.
Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:
перегляду адміністративних правопорушень та підвищення відповідальнос-

ті за правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ре-
сурсів Кодексу України про адміністративні правопорушення;

приведення розділу VIII «Кримінальні правопорушення проти довкілля» Осо-
бливої частини Кримінального Кодексу України у відповідність з Директивою;

запровадження адміністративно-господарських санкцій або фінансових 
санкцій щодо юридичних осіб за порушення вимог законодавства про охоро-
ну навколишнього природного середовища та забезпечення реалізації принци-
пу «забруднювач платить».

Необхідно внести зміни до статей 29 «Конфіскація предмета, який став зна-
ряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопору-
шення», 87 «Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів 
міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин» та 901 «Не-
виконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, тран-
спортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорга-
нізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій» Кодек-
су України про адміністративні правопорушення з урахуванням європейського 
досвіду та вимог acquis сommunautaire, зокрема Директиви від 21 квітня 2004 
р. № 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про екологічну відпові-
дальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому се-
редовищу шкоди».

Розмір штрафів за статтями 64 «Порушення встановленого порядку вико-
ристання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живи-
ці», 781 «Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні змі-
ни стану атмосфери і атмосферних явищ», 79 «Недодержання вимог щодо охо-
рони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підпри-
ємств і споруд», 82 «Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх 
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, ви-
далення або захоронення», 821 «Порушення правил ведення первинного обліку 
та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподан-
ня чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та вида-
лення відходів», 824 «Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в 
Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу», 85 «Порушення 
правил використання об’єктів тваринного світу», 1885 «Невиконання законних 
розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний 
контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, викорис-
тання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресур-
сів» необхідно привести у відповідність з європейськими стандартами з ураху-
ванням зростання мінімальної заробітної плати, індексу інфляції та інших еко-
номічних чинників в Україні.

Необхідно внести зміни до статей 236 «Порушення правил екологічної безпе-
ки», 239 «Забруднення або псування земель», 241 «Забруднення атмосферного 
повітря», 242 «Порушення правил охорони вод», 243 «Забруднення моря» Кри-
мінального кодексу України таким чином, щоб вони відповідали положенням 
Директиви. Також необхідно ввести кримінальну відповідальність за виробни-
цтво озоноруйнуючих речовин та фторованих парникових газів (з урахуванням 
норм Закону України «Регулювання господарської діяльності з озоноруйнівни-
ми речовинами та фторованими парниковими газами»).

Необхідно поширити дію норм розділу XIV1 «Заходи кримінального-право-
вого характеру щодо юридичних осіб» Загальної частини Кримінального кодек-
су України, запровадивши кримінальну відповідальність для юридичних осіб.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін
Реалізація Концепції сприятиме задоволенню одного з ключових прав гро-

мадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля та на відшкодування завда-
ної порушенням цього права шкоди.

На забезпечення реалізації такого права громадян Концепцією передбачено
розроблення та внесення змін до Кодексу України про адміністративні право-
порушення в частині перегляду адміністративних правопорушень та посилення 
відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи та використан-
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ОГОЛОШЕННЯ

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 ПС 220 кВ «Борис-

лав» з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними 
процесами (АСКТП). Львівська область, Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. 
Братів Лисиків, 3А».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електро-
енергії.

Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на про-
ектування проектом передбачено:

- демонтаж ВРП 220 кВ з заміною існуючого обладнання (окрім одного 
комплекту трансформатору напруги, одного комплекту ОПН) і опорних кон-
струкцій, зі спорудженням нового ВРП 220 кВ з гнучкою ошиновкою;

- демонтаж ВРП 110 кВ з повною заміною всього існуючого обладнан-
ня (окрім чотирьох вимикачів, одного комплекту трансформаторів струму, 
двох комплектів трансформаторів напруги, одного комплекту ОПН) і опо-
рних конструкцій, зі спорудженням нового ВРП 110 кВ з гнучкою ошинов-
кою;

- демонтаж ВРП 35 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання 
і опорних конструкцій, зі спорудженням нового ВРП 35 кВ з гнучкою оши-
новкою;

- заміна всього існуючого обладнання ЗРП 6 кВ;
- демонтаж, заміну двох трансформаторів 35/6 кВ і двох дугогасних ре-

акторів 35 кВ;
- демонтаж двох трансформаторів власних потреб (ТВП) 6/0,4 кВ, вста-

новлення двох нових комплектних розподільчих пристроїв зовнішнього 
встановлення 35 кВ з ТВП 35/0,4 кВ;

- переведення існуючих ПЛ 220 кВ, ПЛ 110 кВ, ПЛ 35 кВ, КЛ 6 кВ, авто-
трансформаторів, нових трансформаторів на нові РП;

- заміна обладнання власних потреб постійного і змінного струму (з де-
монтажем старого);

- заміна кабельного господарства (з демонтажем старого);
- заміна релейного захисту і автоматики (з демонтажем старого облад-

нання);
- встановлення ОПН 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ;
- відновлення контуру заземлення в місцях заміни обладнання;
- захист від перенапруги на ПС;
- впровадження автоматизованої системи керування технологічним про-

цесом (АСКТП);
- автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ) і автоматизована 

система контролю якості електроенергії (АСКЯЕ);
- система технологічного відеонагляду;
- нові ділянки доріг при розширенні ВРП;
- внутрішньомайданчикові інженерні мережі;
- ремонт існуючої будівлі загальнопідстанційного пункту керування (ЗПК);
- ремонт існуючої будівлі ЗРП 6 кВ;
- встановлення дизель-генератора для резервного (аварійного) живлен-

ня власних потреб;
- внутрішнє огородження;
- улаштування захисного покриття;
- благоустрій і озеленення.
3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього 

природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичай-
них екологічних ситуацій:

- клімат і мікроклімат – не передбачається;
- повітряне – під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (зварю-
вальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівель-
ної техніки) тощо, під час експлуатації – на підстанції встановлюється елега-
зове обладнання, елегаз належить до парникових газів, ОБРВ елегазу (сумі-
ші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 21 
мг/м3, клас небезпеки 4, можливий витік елегазу під час експлуатації ново-
го та існуючого елегазового обладнання становить 0,8 кг/рік, можливі вики-
ди забруднюючих речовин  від резервного дизель-генератора для живлення 
власних потреб у разі аварійних ситуацій;

- водне – не передбачається;
- ґрунт – реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та 

встановлення на його місці нового електротехнічного обладнання (на відкри-
тій території ПС), порушення природного стану ґрунтів в межах території ПС 
(на місцях виконання БМР);

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – заповідні об’єкти біля 
підстанції відсутні, вирубка деревно-чагарникової рослинності не передбаче-
на, під час реконструкції матиме місце порушення трав’яного покриву на те-
риторії підстанції, після завершення БМР заплановано виконати відновлен-
ня трав’яного покриву;

- навколишнє соціальне середовище (населення) – під час реконструк-
ції  матиме місце тимчасовий негативний вплив на соціальне середовище 
м. Борислав в результаті проїзду автотранспорту та будівельної техніки, під 
час експлуатації – звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС піс-
ля проведення реконструкції;

- навколишнє техногенне середовище – не передбачається.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та без-

пеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також захо-
ди, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стан-
дартів і нормативів: 

електричні підстанції напругою 220 кВ не входять до «Переліку видів ді-
яльності та об’єктів, що становлять екологічну небезпеку» згідно з Додатком 
Е ДБН А.2.2.1-2003 та не належить до І, ІІ, ІІІ класу небезпеки за санітарною 
класифікацією згідно з ДСП 173-9. 

Викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та ме-
ханізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповіда-
ють вимогам нормативів природоохоронного законодавства України та еко-
логічному стандарту ISO 14001.

5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих 

конструкцій та матеріалів, а також сміття, тара, дрібні відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій та 

утилізації залізобетонних конструкцій.
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очи-

щується від сміття, тари, дрібних відходів, які збираються в контейнери або 
ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збирається в спеціаль-
ну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами 
виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання 
відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до укладених зі 
спеціалізованими організаціями договорів.

Силове електрообладнання підстанції є джерелом ЕМП підвищеної напру-
женості та шуму, підвищений рівень яких спостерігається у безпосередній 
близькості електроустановок на території підстанції.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, 
мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про планову діяль-
ність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Розробник проекту (за до-
рученням Замовника).

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповід-
но до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологіч-
ної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої 
діяльності:

Замовник і генпідрядник зобов’язуються на всіх стадіях реконструкції та 
експлуатації підстанції дотримуватись прийнятих у проектній документації 
рішень, вимог і правил нормативних документів щодо охорони навколиш-
нього середовища й екологічної безпеки.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованої ПС 220 
кВ «Борислав» незначний.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПС 330 кВ «Ковель» з впрова-

дженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). Во-
линська область,  м. Ковель, вул. Варшавська, 19».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування 

проектом передбачено:
- демонтаж ВРП 330 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім трьох 

комплектів трансформаторів струму) і опорних конструкцій, зі спорудженням нового 
ВРП 330 кВ з гнучкою ошиновкою;

- демонтаж ВРП 220 кВ;
- демонтаж ВРП 110 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім чоти-

рьох комплектів вимикачів, одного комплекту трансформаторів струму) і опорних кон-
струкцій зі спорудженням нового ВРП 110 кВ з гнучкою ошиновкою;

- демонтаж В РП 35 кВ з повною заміною всього існуючого обладнання (окрім двох ре-
акторів, чотирьох вимикачів, трьох комплектів трансформаторів струму та двох комірок 
реакторів) і опорних конструкцій, зі спорудженням нового ВРП 35 кВ з гнучкою ошинов-
кою для живлення розподільчої мережі 35 кВ;

- заміну двох трансформаторів власних потреб 35/0,4 кВ;
- встановлення двох нових комплектних розподільчих пристроїв зовнішнього вста-

новлення 35 кВ для живлення двох ТВП 35/0,4 кВ;
- встановлення одного нового автотрансформатора 330/110/35 кВ АТ-4 (монтаж без 

закупівлі обладнання);
- демонтаж з заміною двох заземлюючих реакторів (ДГК-1, ДГК-2) разом в комплекті 

з трансформаторами (ТДК-1, ТДК-2) та однофазними роз’єднувачами 35 кВ;
- переведення існуючої ПЛ-220 кВ «Луцьк південна» на нове ВРП 110 кВ;
- заміна обладнання власних потреб постійного і змінного струму (з демонтажем   ста-

рого);
- демонтаж повітроводів;
- встановлення нового устаткування ВЧ обробки для пристроїв РЗ і ПА, зв’язку;
- встановлення ОПН 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ;
- заміна кабельного господарства (з демонтажем старого);
- заміна релейного захисту і автоматики (з демонтажем старого обладнання);
- відновлення контуру заземлення в місцях заміни обладнання, спорудження конту-

ру заземлення в місці встановлення нового автотрансформатора АТ-4 та нових будівель;
- захист від перенапруги та блискавкозахист на ПС;
- впровадження автоматизованої системи керування технологічним процесом 

(АСКТП);
- автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ) і автоматизована система 

контролю якості електроенергії (АСКЯЕ);
- внутрішня огорожа території розподільчих пристроїв ПС;
- система технологічного відеонагляду;
- нові ділянки внутрішніх доріг до нових будівель та нові ділянки доріг при розширен-

ні ВРП;
- внутрішньомайданчикові інженерні мережі;
- спорудження будівлі релейних панелей (БРП) БРП №1 та БРП №2;
- спорудження загальнопідстанційного пункту керування (ЗПК) суміщеного з БРП №1;
- спорудження фундаменту під новий АТ-4;
- спорудження оливоприймача під АТ-4;
- спорудження оливовідводів від АТ-4 до оливозбірника;
- спорудження системи водяного пожежогасіння АТ-4;
- реконструкція насосної пожежогасіння;
- встановлення дизель-генератора для резервного (аварійного) живлення власних по-

треб;
- благоустрій і озеленення.
3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного 

середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
- клімат і мікроклімат – не передбачається;
- повітряне – під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пере-
сувних джерел викидів (автотранспорту та будівельної техніки) тощо, під час експлуата-
ції – на підстанції встановлюється елегазове обладнання, елегаз належить до парнико-
вих газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 
95 %) становить 21 мг/м3, клас небезпеки 4, можливий витік елегазу під час експлуата-
ції нового та існуючого елегазового обладнання становить 1,9 кг/рік, можливі викиди за-
бруднюючих речовин  від резервного дизель-генератора для живлення власних потреб 
у разі аварійних ситуацій;

- водне – не передбачається;
- ґрунт – реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлення 

на його місці нового електротехнічного обладнання (на відкритій території ПС), порушен-
ня природного стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – заповідні об’єкти біля підстанції від-
сутні, вирубка деревно-чагарникової рослинності не передбачена, під час реконструкції 
матиме місце порушення трав’яного покриву на території підстанції, після завершення 
БМР заплановано виконати відновлення трав’яного покриву;

- навколишнє соціальне середовище (населення) – під час реконструкції  матиме міс-
це тимчасовий негативний вплив на соціальне середовище м. Ковель в результаті про-
їзду автотранспорту та будівельної техніки, під час експлуатації – звільнення постійного 
обслуговуючого персоналу ПС після проведення реконструкції;

- навколишнє техногенне середовище – не передбачається.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для жит-

тєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснен-
ня діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів: 

електричні підстанції напругою 330 кВ не входять до «Переліку видів діяльності та 
об’єктів, що становлять екологічну небезпеку» згідно з Додатком Е ДБН А.2.2.1-2003 та 
не належить до І, ІІ, ІІІ класу небезпеки за санітарною класифікацією згідно з ДСП 173-9. 

Викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та механізмів, які 
використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів 
природоохоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. 

5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій 

та матеріалів, а також сміття, тара, дрібні відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій та утилізації залі-

зобетонних конструкцій.
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від 

сміття, тари, дрібних відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бен-
зином обтиральний матеріал, збирається в спеціальну діжку з щільно закритою криш-
кою. Усі утворені відходи за результатами виконання будівельних робіт складаються у 
місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відпо-
відно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

Силове електрообладнання підстанції є джерелом ЕМП підвищеної напруженості та 
шуму, підвищений рівень яких спостерігається у безпосередній близькості електроуста-
новок на території підстанції.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її 
здійснення: інформувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснен-
ня зобов’язується Розробник проекту (за дорученням Замовника).

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

Замовник і генпідрядник зобов’язуються на всіх стадіях реконструкції та експлуата-
ції підстанції дотримуватись прийнятих у проектній документації рішень, вимог і правил 
нормативних документів щодо охорони навколишнього середовища й екологічної без-
пеки.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованої ПС 330 кВ «Ковель» 
незначний.

Кролевецький районний суд Сумської області від-
повідно до ч. 3 ст.323 КПК України викликає МАЧУЛЬ-
СЬКОГО Василя Миколайовича, 22 червня 1978 року на-
родження, уродженця с. Обтове Кролевецького району 
Сумської області, громадянина України, зареєстровано-
го за адресою м. Кролевець, вул. Миру, 25/7 Сумської об-
ласті, місце фактичного проживання: м. Кролевець, вул. 
Виноградова, 113 Сумської області, як обвинуваченого 
по справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 за обви-
нуваченням Мачульського В.М. у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч. 1 
ст.209КК України.

Справа призначена до розгляду на 20 травня 2021 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького ра-
йонного суду Сумської області за адресою: м. Кролевець 
Сумської області, вул. Франка. 13.

Суд повідомляє, шо за адресою зареєстрованого місця 
проживання Мачульського В.М. направлено судову пові-
стку про виклик до суду. У випадку неявки відповідача в 
судове засідання це оголошення та направлена повістка 
вважається належним повідомленням, і справа буде роз-
глянута за відсутності Мачульського В.М. у порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя В.М. Придатко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 

року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Адмірала Лазарєва, 47, кв. 20 відповідно до вимог ст.ст. 297- 
5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що від-
будеться 24 травня 2021 року об 11 годині 30 хвилин в за-
лі судових засідань № 233 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений. 

Суддя С.М. Кічмаренко

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який народив-

ся 24 жовтня 1961 року, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
м. Севастополь, проспект Античний, 6, кв. 5; проживаючий за 
адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Тараса Шевченка, 17, 
кв. 15, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 21.05.2021 року об 11 го-
дині 30 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження
Обвинувачений Єлькін Руслан Михайлович, 20.07.1980 ро-

ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрований за адре-
сою: Одеська область, Арцизький район, с. Роща, вул. Мічуріна, 
106, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання, яке відбудеться 21.05.2021 року об 11 годи-
ні 30 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського район-
ного 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,  
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., 
зареєстрованій за адресою: Одеська область, Кілійський 
район, м. Вилкове, вул. Сонячна,6, кв.31, тимчасово проживала 
за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв,126 необхідно 
з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 20.05.2021 о 10 
годині 00 хвилин, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі 
головуючого судді Романюка В.Ф. знаходиться кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Саєнка Олександра Миколайовича, 
20 березня 1974 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодек-
су України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 
20.05.2021 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Галицького район-
ного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

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

Головуючий суддя Романюк В.Ф.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області по-
відомляє, що в провадженні суду перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстрацій-
ним №42016000000000932 від 05.04.2016 стосовно Ан-
друховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України. 

Судове засідання відкладено на 15.00 год. 17 травня 
2021 року (в приміщенні Стрийського міськрайонного 
суду Львівської області за адресою: Львівська область,  
м. Стрий, вул. Валова, 12). 

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Ан-
друховцю Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу 
місця проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий. 

Головуючий суддя Сас С.С.
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Новий індійський штам коронавірусу 
стурбував ВООЗ

ПАНДЕМІЯ. Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров’я  
(ВООЗ) оголосила, що зміни-
ла класифікацію індійського 
штаму коронавірусу B.1.617, 
який виявили торік у жовтні, 
з «варіанта, що представляє 
інтерес» на «варіант, що ви-
кликає занепокоєння». Про 
це заявила провідна наукови-
ця ВООЗ із питань COVID-19 
Марія ван Керхов. «Існує де-
яка інформація, яка свідчить 
про підвищений рівень пере-
дачі B.1.617», — сказала нау-
ковиця. Вона також зазначи-
ла, що цей штам коронавіру-
су не єдиний, який нині поши-
рюється в Індії, і що там також 
присутній британський варіант 
B.1.1.7, який, як було вже до-
ведено, також заразніший за 
базовий вірус.

Щодо питання з приводу то-
го, що на індійський варіант ко-
ронавірусу можуть не діяти ві-
домі вакцини, епідеміологиня 
заявила, що ВООЗ класифі-
кує цей варіант як такий, що 
викликає занепокоєння на гло-
бальному рівні. Вона підтвер-
дила, що індійський штам ко-

ронавірусу вже поширився на 
інші країни. Проте, за словами 
Марії ван Керхов, на сьогодні у 
ВООЗ немає підстав припус-
тити, «що наша діагностика 
чи терапія та вакцини не пра-
цюють».

Медики остерігаються, що 
саме нова мутація вірусу при-
звела до стрімкого зростан-
ня рівня інфікованості й смерт-

ності в Індії. Але Марія ван 
Керхов зауважила, що на си-
туацію в Індії впливає бага-
то інших чинників, серед яких 
«щільність населення, посла-
блення деяких обмежувальних 
заходів у соціальній сфері та 
галузі охорони здоров’я». На 
початку цього тижня індійська 
влада повідомила, що фіксує 
близько 370 тисяч нових зара-

жень коронавірусом та майже 
4000 смертей щодня. Експер-
ти стверджують, що фактичні 
дані можуть бути набагато ви-
щими. 

Хоча вакцинаційну кампа-
нію успішно розгорнуто у бага-
тьох країнах світу, у ВООЗ ви-
кликають занепокоєння ті ва-
ріанти коронавірусу, які швид-
ше поширюються, спричиню-
ють більшу кількість летальних 
випадків і виявляються стійки-
ми до наявних вакцин. Впер-
ше такий штам було виявле-
но в Китаї наприкінці 2019 ро-
ку. А індійський варіант допо-
внив перелік уже відомих бра-
зильської, британської та пів-
денноафриканської мутацій, 
які також класифікують як такі, 
що викликають занепокоєння.

Експерти висловлюють по-
боювання, що поширюючись, 
вірус шукатиме ідеальних 
умов і продовжуватиме муту-
вати. «Ми відстежуватимемо 
варіанти штамів, які виклика-
ють занепокоєння, і зробимо 
все можливе, щоб обмежити 
їхнє поширення», — запевни-
ла Марія ван Керхов.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

В Австралії під 
слідчим ізолятором 
виявили потаємний 
тунель

ВТЕЧА. Підземний тунель завдовжки 20 метрів було вияв-
лено під слідчим ізолятором для тимчасового утримання іммі-
грантів в австралійському місті Перт, що на заході країни. В ізо-
ляторі перебуває понад 300 людей, серед яких шукачі притулку 
та злочинці, яким загрожує депортація. Імміграційна й прикор-
донна служби Австралії поки що ніяк не коментують цей інци-
дент, про який повідомили австралійські та американські мас-
медіа. 

Глибина потаємного тунелю становить три метри. Вхід до 
нього розташовується в одній із кімнат житлового блока. Звід-
ти тунель проходив під двома внутрішніми парканами до зо-
внішньої огорожі, після цього тягнувся під землею ще п’ять ме-
трів від стін ізолятора. Нині частину утримуваних з ізолятора 
Перта перевели до інших закладів. Поки невідомо, хто стоїть 
за будівництвом тунелю і скільки осіб устигли ним вдало ско-
ристатися. 

Скляний міст перетворився на пастку
НЕ РОЗГУБИВСЯ. На пів-

нічному сході Китаю в місті 
Лунцзін турист прогулювався 
підвісним скляним мостом на 
висоті сто метрів. Але несподі-
вано налетів різкий штормовий 
вітер, який зніс шматки скля-
ного покриття мосту. Чоловік 
опинився в пастці, однак не 
втратив самоконтролю. Попри 
пориви вітру, швидкість яких 
сягала 150 кілометрів на годи-
ну, він міцно вхопився за пери-
ла і перебував у такому стані 
близько години. Про це повідо-
мило видання The Guardian.

На порятунок туриста при-
їхали пожежники. Однак, як по-
відомляє інформаційне агент-
ство Сіньхуа, йому вдалося са-
мостійно повернутися в без-
печне місце з допомогою міс-
цевого персоналу.

На фото, опублікованих у со-
ціальних мережах, видно, як 
чоловік чіпляється за край мос-
ту, з обох боків оточений про-
валлями в скляній підлозі. По-
відомляють, що турист не по-

страждав, але його відвезли 
до лікарні для обстеження. На 
сьогодні він перебуває в ста-
більному емоційному й фізич-
ному стані.

Тим часом гірський курорт 
Піянь, де розташовано міст, 
тимчасово закрили. Місцева 
влада ініціювала всебічну пе-
ревірку всіх місцевих визна-

чних пам’яток. Скляні мости 
— популярна туристична при-
нада Китаю. Зараз у КНР на-
лічується понад дві тисячі та-
ких мостів. 

Ліси планети самовідновлюються
ДОВКІЛЛЯ. За останні 20 

років у всьому світі природним 
шляхом виросли лісові ділян-
ки, загальна площа яких відпо-
відає площі Франції, що стано-
вить майже 650 тисяч квадрат-
них кілометрів. Про це свідчать 
останні дослідження, проведе-
ні командою Всесвітнього фон-
ду природи (WWF). Відновле-
ні лісові ділянки здатні погли-
нути близько 5,9 гігатонни вуг-
лецю, що перевищує його річ-
ні викиди в США. Для свого до-
слідження експерти WWF ви-
користовували супутникові да-

ні і створили карту відновле-
них лісів.

Природне відновлення лі-
су передбачає, що цей процес 
відбувається за незначного 
втручання людини — підсадка 
дерев, видалення інвазивних 
рослин, відмежування домаш-
ньої худоби, або взагалі без 
нього. Представник WWF Ві-
льям Болдуїн-Кантелло в роз-
мові з BBC сказав, що природ-
не відновлення лісів часто «де-
шевше і корисніше для біороз-
маїття, ніж висаджування лі-
сів». Проте він наголосив, що 

це відновлення не варто сприй-
мати як вихід із ситуації. «Щоб 
уникнути небезпечних кліма-
тичних змін, ми маємо зупини-
ти вирубування лісів», — наго-
лосив еколог. За його словами, 
через такі дії на планеті зникає 
мільйони гектарів лісу щороку, 
і це значно більше, ніж вдаєть-
ся відновити. 

Як свідчить дослідження, 
найоптимістичніші дані з при-
родним відновленням лісів у 
Бразилії, де від 2000 року пло-
ща лісового покриву, що відро-
дився, дорівнює площі Нідер-

ландів (понад 40 тисяч квадрат-
них кілометрів). У мішаних лісах 
північної Монголії за останні 20 
років відновилося 1,2 мільйона 
гектарів насаджень. Непогані 
результати показали Централь-
на Африка й Канада. Проте ав-
тори звіту наголошують, що по-
при позитивні показники, лісам 
у всьому світі загрожує значна 
небезпека. Наразі обсяги ви-
рубування лісів на планеті такі 
масштабні, що заліснені площі 
мають зрости більш ніж удвічі, 
щоб досягти мінімального по-
рога збереження.

Вхід до тунелю розташовується в одній із кімнат 
житлового блока
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