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Державний секретар Міністерства оборони про 
відсутність проблем з організацією призову резервістів 
на збори й доукомплектування військових частин 

UA30 протидіє 
кіберзагрозам 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. Президент Володимир Зеленський взяв 
участь у відкритті Кіберцентру UA30. Його створено на базі Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації задля 
захисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної ін-
формаційної інфраструктури та українського кіберпростору. Тут 
працює урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні 
події (CERT-UA), з роботою якої і ознайомився Президент. 

«Це сучасні професійні молоді люди, приклад того, що Україна 
змінюється не просто на словах. Це перший такий центр в Украї-
ні, і прекрасний початок. Будемо продовжувати», — цитує слова 
Президента його Офіс.

Володимир Зеленський оглянув тренінговий кіберцентр, при-
значений для відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у нав-
чальному середовищі — «пісочниці» — та отримання практичних 
навичок і вмінь, необхідних для реагування на кіберзагрози в су-
часних умовах. У його присутності фахівці відпрацювали сценарій 
кібератаки на технологічну систему вітрової електростанції. У кі-
берцентрі реалізовано 27 сценаріїв різного рівня складності — від 
студента до професіонала в галузі кібербезпеки.

ОЛЕКСАНДР ДУБЛЯН:

ЦИФРА ДНЯ

8451 громадянин
нашої країни задекларував торішні 

доходи в сумі понад 1 млн грн.  
Це на 6% більше, ніж за підсумками 

2019 року

«З-поміж 
військовослужбовців, 

звільнених у запас, 
починаючи з 2015 року, до 

військово-оперативного 
резерву зараховано 

близько  
234 тисяч осіб».

Україна та Франція 
уклали угоди на понад 
1,3 мільярда євро

ПАРТНЕРСТВО. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, 
всі проєкти передбачають локалізацію на українських 
підприємствах від 30 відсотків і вище
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МІСЦЕВА ВЛАДА

Міноборони спростовує 
поширені міфи й чутки 
про начебто неналежну 
організацію харчування  
у Збройних силах

ГОСТРА ТЕМА

Досвід Циркунівської ОТГ на 
Харківщині підтверджує, що 
децентралізація дає можливість 
місцевим людям відчути себе 
справжніми господарями у селі
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Експерти демонструють стриманий оптимізм 
КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ.  «Урядовий кур’єр» аналізує оприлюднені  Мінекономіки показники, 
розраховані на основі оцінок провідних фахівців 

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Департамент стратегічно
го планування та макро

економічного прогнозування Мі
ністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господар

ства України наприкінці квіт
ня оприлюднив консенсуспро
гноз «Вплив COVID19 на еко
номіку і суспільство країни: під
сумки 2020 року та виклики і за
грози постпандемічного розви
тку». Нагадаємо: консенсуспро
гноз — це усереднені значення 

основних прогнозних показни
ків, розраховані на основі екс
пертних оцінок учасників опи
тування — провідних фахівців у 
царині макроекономічного ана
лізу та прогнозування.

Це експерти Міністерства роз
витку економіки, торгівлі та сіль

ського господарства України, ін
ших урядових та наукових уста
нов та недержавних бізнесструк
тур. У дослідженні зазначається, 
що прогнозні показники, надані 
учасниками опитування, не офі
ційні прогнози установ, де вони 
працюють, а їхні особисті оцінки.

Вони зокрема зазначають: 
криза, спричинена пандемією ко
ронавірусу, призвела до карди
нальної зміни способу життя сус
пільства в усіх його сферах, без
прецедентної трансфор
мації процесів як виробни
цтва, так і споживання. 
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3. Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкос-
мугового доступу до Інтернету повинні бути надані протягом 90 календарних
днів з дати підписання договору, але у будь-якому разі до 20 грудня 2021 року.

4. Датою виконання послуг за договором є дата підписання акта здачі-при-
ймання наданих послуг.

Права та обов’язки сторін
5. Замовник зобов’язаний:
своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;
повідомляти виконавцеві про зменшення обсягів фінансування видатків та 

зменшення суми за договором у строк не пізніш як за 10 робочих днів до дати 
ініціювання змін до цього договору про зменшення суми, визначеної цим до-
говором;

приймати надані послуги згідно з методикою тестування послуги (додаток 3 
до договору) та підписати акт здачі-приймання наданих послуг згідно з умова-
ми цього договору;

надавати виконавцю організаційну та технічну допомогу щодо надання по-
слуг за договором.

6. Замовник має право:
достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань виконав-

цем, письмово повідомивши про це йому у строк не пізніш як за 15 робочих 
днів до дати розірвання із зазначенням обґрунтування причини розірвання до-
говору;

контролювати надання послуг у строки, встановлені цим договором;
зменшувати обсяг надання послуг та суму за цим договором залежно від ре-

ального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні змі-
ни до цього договору.

7. Виконавець зобов’язаний:
забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим договором;
забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам національних 

стандартів, технічним характеристикам та вимогам до послуг, що наведені у до-
датку 2 договору, законам України та нормативно-правовими актам щодо по-
казників якості, що встановлюються до таких послуг;

організувати здачу наданих послуг згідно з методикою тестування послуги 
(додаток 3 до договору);

надавати послуги із забезпечення безлімітного доступу до Інтернету із швид-
кістю не менше 500 Мбіт/с протягом 30 календарних днів починаючи з дати під-
писання акта здачі-приймання наданих послуг та із швидкістю не менше 100 
Мбіт/с до 31 грудня 2022 р. без нарахування абонентської плати.

8. Виконавець має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату 
за надані послуги.

9. Сторони за цим договором мають права та інші обов’язки, передбачені 
законодавством, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. 
№ 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074).

Вартість послуг і порядок розрахунків
10. Вартість послуг за даним договором становить ____ гривень.
11. Сума, визначена даним договором, може бути зменшена за взаємною

згодою сторін.
12. Надання послуг виконавцем та приймання їх замовником оформляєть-

ся актом здачі-приймання наданих послуг, який підписується повноважними 
представниками сторін разом із підписанням останнього протоколу тестування 
послуги з позитивним результатом тестування.

13. Оплата наданих послуг проводиться на підставі належним чином оформ-
лених рахунків та актів.

14. Підписання акта здачі-приймання наданих послуг представником замов-
ника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

15. У разі зволікання з бюджетним фінансуванням розрахунок за надані по-
слуги здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання замовни-
ком бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстрацій-
ний рахунок.

16. Виконавець за три робочих дні повідомляє замовнику про дату початку 
тестування послуги та пропонує повноважним представникам замовника при-
бути за адресою надання послуги для здійснення її тестування та підписання 
відповідного протоколу тестування, а також акта здачі-приймання наданих по-
слуг. Неприбуття представника замовника не є перешкодою для проведення 
тестування, однак про відсутність представника замовника виконавець зазна-
чає у протоколі.

Відповідальність сторін за договором
17. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбаче-

них договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.
18. У разі порушення своїх зобов’язань за договором виконавець несе відпо-

відальність згідно з абзацами другим та третім частини другої статті 231 Госпо-
дарського кодексу України.

Не вважається порушенням строків виконання зобов’язань безпідставна від-
мова замовника у підписанні протоколів тестування послуги та/або акта здачі-
приймання наданих послуг чи зволікання із підписанням таких протоколів та/
або акта з будь-яких підстав.

У разі порушення виконавцем зобов’язань, що передбачені абзацом п’ятим 
пункту 7 цього договору, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг 
за кожний день невиконання зобов’язань.

19. Сплата пені не звільняє сторони від виконання зобов’язань за даним до-
говором.

20. За порушення виконавцем господарських зобов’язань за договором за-
мовником можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції відповідно 
до статей 235—237 Господарського кодексу України, зокрема відмова від вста-
новлення на майбутнє господарських відносин з виконавцем, про що замовник 
зазначатиме в тендерній документації.

21. Сторони несуть відповідальність згідно із законами України за розго-
лошення конфіденційної інформації, що стане їм відомою під час виконання 
умов договору.

Обставини непереборної сили
22. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналеж-

не виконання зобов’язань за даним договором у разі виникнення обставин не-
переборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза 
волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна то-
що).

23. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за договором внаслідок 
дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти днів з 
моменту їх виникнення повідомити про це іншій стороні у письмовій формі.

24. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відпо-
відні документи, які видаються уповноваженим органом.

25. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується біль-
ше ніж 30 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірва-
ти договір.

Строк дії договору, порядок внесення змін, 
умови припинення та інші умови

26. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2021 р., 
а в частині зобов’язань, що залишилися невиконаними, — до їх повного ви-
конання.

27. Зміни та доповнення до договору вносяться за згодою сторін шляхом 
підписання додатків, які є його невід’ємною частиною та набирають чинності з 
дня підписання сторонами.

28. Договір припиняється (розривається):
у разі завершення виконання сторонами своїх зобов’язань;
за згодою сторін;
у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з при-

йняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені догово-
ром, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору.

29. Договір укладено українською мовою в двох примірниках, які мають од-
накову юридичну силу.

30. Істотними умовами договору відповідно до статті 180 Господарського ко-
дексу України вважаються предмет, ціна і строк дії договору. Зазначені умови 
можуть бути змінені тільки відповідно до частини п’ятої статті 41 Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі». Інші умови договору істотними не вважаються і 
можуть змінюватися відповідно до вимог Цивільного і Господарського кодек-
сів України.

31. У разі зміни реквізитів кожна із сторін зобов’язана повідомити про це ін-
шій стороні протягом п’яти робочих днів. У такому випадку сторони укладають 
додаткову угоду.

32. Виконавець декларує, що він:
внесений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;
не має невиконаних приписів НКРЗІ про усунення виявлених порушень зако-

нодавства про телекомунікації, строк виконання яких закінчився;
своєчасно подав обов’язкову звітність до НКРЗІ.

Вирішення спорів

33. У випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов’язуються 
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

34. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у 
судовому порядку відповідно до законодавства.

Місцезнаходження та реквізити сторін
Замовник: Виконавець:

________________________________________ 
(найменування)

_________________________________________ 
(найменування)

________________________________________ 
(місцезнаходження)

_________________________________________ 
(місцезнаходження)

________________________________________ 
(ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ)

_________________________________________ 
(ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ)

________________________________________ 
(номер телефону)

_________________________________________ 
(номер телефону)

________________________________________ 
(адреса електронної пошти)

_________________________________________ 
(адреса електронної пошти)

________________________________________ 
(реквізити рахунка)

_________________________________________ 
(реквізити рахунка)

________________________________________ 
(найменування посади)

_________________________________________ 
(найменування посади)

ФОРМА 
Додаток 1 

до договору 
ПЕРЕЛІК  

закладів соціальної інфраструктури, для яких надається послуга з підключення закладів  
соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету

Порядковий 
номер

Найменування 
закладу

Тип  
закладу

Місцезнаходження 
закладу

Унікальний  
ідентифікатор (IDF) 

закладу 
(у разі наявності)

Назва територіальної 
громади, в якій  

розташований заклад

 Код населеного  
пункту, в якому  

розташований заклад

Загальна вартість послуги за даним договором становить: ______________ (________________________________) гривень.
                                                                           (цифрами)                                      (словами)

Замовник: Виконавець:

_________________________________________________________ 
(найменування)

_________________________________________________________ 
 (найменування)

_________________________________________________________ 
(місцезнаходження)

_________________________________________________________ 
(місцезнаходження)

_________________________________________________________  
(ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ)

_________________________________________________________   
(ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ)

_________________________________________________________  
(номер телефону)

_________________________________________________________ 
 (номер телефону)

_________________________________________________________ 
(адреса електронної пошти)

_________________________________________________________ 
(адреса електронної пошти)

_________________________________________________________ 
(реквізити рахунка)

_________________________________________________________ 
(реквізити рахунка)

_________________________________________________________ 
(найменування посади)

_________________________________________________________ 
(найменування посади)

_______________ 
(підпис)

_____________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________ 
(підпис)

___________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 2 
до договору

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
та вимоги до послуг

1. Телекомунікаційні послуги з надання доступу до Інтернету (далі — послу-
ги) надаються відповідно до вимог законодавства, Правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074), 
та інших нормативно-правових актів та забезпечують цілодобове надання у ко-
ристування та обслуговування каналів передачі даних на всіх вузлах телекомуні-
каційної мережі.

2. Усе обладнання, зокрема кабелі до інтерфейсу локального мережевого об-
ладнання вузлів телекомунікаційної мережі, надається, встановлюється та нала-
годжується виконавцем у рамках договору надання послуг з підключення закла-
дів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, заку-
півля яких здійснюється за рахунок субвенції.

3. Організація надання послуги передбачає можливість збільшення пропускної 
здатності каналів доступу до Інтернету залежно від потреб замовника, що має бу-
ти предметом окремих домовленостей сторін.

4. Виконавець забезпечує можливість з’єднання кінцевого обладнання замов-
ника з Інтернетом з використанням адрес IPv4 .

5. Виконавець забезпечує надання статичної зовнішньої ІР-адреси кожному 
закладу соціальної інфраструктури.

6. Виконавець забезпечує підготовку каналу та підключення без сплати замов-
ником додаткових коштів і потреби купувати додаткове обладнання.

7. На ділянках телекомунікаційної мережі виконавця, що використовується 
для надання послуг, не допускається застосування радіотехнологій.

8. Умови надання послуги передбачають безлімітний доступ до Інтернету, що 

________________________________________ 
(адреса електронної пошти)

________________________________________ 
(адреса електронної пошти)

________________________________________ 
(реквізити рахунка)

________________________________________ 
(реквізити рахунка)

________________________________________ 
(найменування посади)

________________________________________ 
(найменування посади)

__________ 
(підпис)

____________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

________ 
(підпис)

______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 3 
до договору 

МЕТОДИКА  
тестування послуг

Організація тестування
Тестування послуги проводиться технічним фахівцем виконавця в присутнос-

ті уповноважених на підписання протоколу тестування послуг представників за-
мовника для кожного вузла замовника (окремого закладу соціальної інфраструк-
тури, для якого надаються послуги). Форма такого протоколу тестування послуг 
визначена додатком до цієї методики.

Результати тестування фіксуються у протоколі тестування послуг підписами 
сторін у двох примірниках. Один примірник зберігається у виконавця, інший у за-
мовника. Протокол тестування послуг оформлює виконавець. 

У разі негативного результату тестування виконавець здійснює всі необхідні 
заходи для забезпечення належних параметрів послуг та ініціює повторне тесту-
вання у строк, який не перевищує п’яти робочих днів.

Параметри тестування та вимоги до його проведення
Тестування послуг виконується шляхом вимірювання швидкості передачі да-

них на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за посиланням 
https://diia.gov.ua/speedtest та зіставлення результатів вимірювання із замовле-

Додаток 
до методики тестування послуг

ПРОТОКОЛ  
тестування послуг № _______ від ___ ___________202_ р.

Найменування замовника ______________________________________________
Номер та дата договору _______________________________________________
Найменування закладу соціальної інфраструктури ___________________________

______________________________________________________________________
Адреса закладу соціальної інфраструктури ________________________________

______________________________________________________________________
Ідентифікатор точки підключення (login) _________________________________

______________________________________________________________________
Учасники тестування: 
Від виконавця: _______________________________________________________

______________________________________________________________________
(посада, підрозділ учасника тестування)

______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові  відповідальної особи, контактні телефони)

Від замовника: _______________________________________________________
                          (посада, підрозділ учасника тестування)

______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, контактні телефони)

Результати тестування (в таблицю вноситься результат з найбільшою швидкіс-
тю передачі даних):

Результати тестування з використанням  
підключення за допомогою кабелю

посилання (url)  
на результат заміру

швидкість завантаження 
(download) Мбіт/с

швидкість вивантаження 
(upload) Мбіт/с

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧

Розшукуються спадкоємці 
ПАВЛЮКОВОЇ  

ЯНІНИ АНТОНІВНИ,  
12.03.1938 р.н., 

яка померла 09.01.2021 р. (спад-
кова справа №77-2021). Звертати-
ся за адресою: м. Харків, пр-т Гага-
ріна, 43, приватний нотаріус Гонча-
ренко Н.Ю. тел. 095-209-19-55.

Розшукуються спадкоємці 
МОСКАЛЕНКО  

ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА,  
20.05.1967 р.н., 

який помер 07.10.2020 р. (спадко-
ва справа №67-2021). Звертатися 
за адресою: м. Харків, пр-т Гагарі-
на, 43, приватний нотаріус Гонча-
ренко Н.Ю. тел. 095-209-19-55.

Розшукуються спадкоємці 
МОСКВИЧЕНКО  

ОЛЕКСАНДРА ІЛЛІЧА, 06.09.1956 р.н., 

який помер 08.10.2020 р. (спадко-
ва справа №65-2021). Звертатися 
за адресою: м. Харків, пр-т Гага-
ріна, 43, приватний нотаріус Гон-
чаренко Н.Ю. тел. 095-209-19-55.

Розшукуються спадкоємці 
КАЛАШНІКОВОЇ  

ВАЛЕНТИНИ ЛУК’ЯНІВНИ,  
15.11.1935 р.н., 

яка померла 11.10.2020 р. (спад-
кова справа №56-2021). Звертати-
ся за адресою: м. Харків, пр-т Гага-
ріна, 43, приватний нотаріус Гонча-
ренко Н.Ю. тел. 095-209-19-55.

Розшукуються спадкоємці 
ЧУНІХІНОЇ  

АНТОНІНИ СЕМЕНІВНИ,  
20.09.1931 р.н., 

яка померла 03.02.2021 р. (спад-
кова справа №54-2021). Звертати-
ся за адресою: м. Харків, пр-т Гага-
ріна, 43, приватний нотаріус Гонча-
ренко Н.Ю. тел. 095-209-19-55.

Розшукуються спадкоємці 
ДУБІКОВОЇ  

ТАЇСИ ГРИГОРІВНИ,  
10.04.1936 р.н., 

яка померла 31.10.2020 р. (спад-
кова справа №53-2021). Звертати-
ся за адресою: м. Харків, пр-т Гага-
ріна, 43, приватний нотаріус Гонча-
ренко Н.Ю. тел. 095-209-19-55.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється 
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002376 від 14.09.2016 за підозрою Тімофеєвої Ганни Олександрівни у 
вчиненні злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зі-
брано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним 
на виконання положень ст. 297–5 КПК України пропоную підозрюваній Тімофеєвій Ганні 
Олександрівні, 03.07.1981 року народження, та її захиснику прибути до прокуратури Ав-
тономної Республіки Крим та міста Севастополя м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх 
у період з 17.05.2021 по 21.05.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесу-
альної дії, а саме до прокурора у кримінальному провадженні Лугового Т.В.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудово-
го розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта прокурор або 
слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику 
про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудово-
го розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному прова-
дженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що зазначена вище підозрювана може ознайомитись з 
матеріалами вказаного кримінального провадження з можливістю здійснення копію-
вання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, про-
понуємо підозрюваній прибути разом із своїм захисником до прокуратури Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період 
з 17.05.2021 по 21.05.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому 
числі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК 
України, а саме до прокурора у кримінальному провадженні Лугового Т.В.

Разом з цим пропоную Вам в цей же термін відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України на-
дати прокурорам по вказаним кримінальним провадженням доступ та можливість ско-
піювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи або копії 
з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження 
зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм 
доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання 
на 27.05.2021, 28.05.2021 року 10-00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 
13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського 
району Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Юж-
ноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у продовжен-
ні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сер-
гія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1  
ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїн-
ського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-А, головуючим суддею Саві-
ним О.І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші поді-

бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-

ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням 

або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-

за їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 

відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відпо-
відача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О.І. Савін

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ОБВИНУВАЧЕНОГО,  

відносно якого здійснюється 
спеціальне судове провадження

Обвинувачена Гладка Галина Анатолі-
ївна, 08.12.1965 року народження, уро-
дженка с. Гончарівка Суджанського райо-
ну Курської області, Російська Федерація, 
громадянка України, останнє відоме міс-
це проживання: м. Суми, пров. 8-го Берез-
ня, 24, кв. 3-4. Вам необхідно з’явитися 
26.05.2021 року на 09-10 год., 23.06.2021 
року на 09-30 год., 24.06.2021 року на 13-
10 год., 21.07.2021 року на 09-30 год., 
22.07.2021 року на 09-30 год., 16.08.2021 
року на 09-30 год., 26.08.2021 року на 
09-30 год. до Зарічного районного суду 
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 409, 4 
пов. для проведення судового засідан-
ня у справі № 591/6428/18, провадження 
№ 1-кп/691/111/21 у складі головуючого 
судді Янголь Є.В. та суддів Клімашевська 
І.В., Мальована-Когер В.В. відносно Глад-
кої Галини Анатоліївни, за ч.5 ст. 191, ч.2 
ст. 364-1, ч.2 ст. 366 КК України.

Явка до суду Гладкої Г.А. обов’язкова. У 
разі неявки Гладкої Г.А. до суду з моменту 
опублікування повістки про виклик остан-
ня вважається належним чином ознайом-
лена з її змістом, а кримінальне прова-
дження буде розглянуто без участі обви-
нуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний гр. України Маровді Василь Васи-
льович, 22.12.1978 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: с. Керецьки Хустського району За-
карпатської області, вул. Новоселицька, 124, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 18.05.2021 до слід-
чого СВ УСБУ в Закарпатській області Степанчука 
В.В. за адресою: місто Ужгород, вулиця Довженка, 3  
(р.т. 691-341) для допиту Вас як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 22018070000000124 за 
ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 
110 КК України при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний гр. України Маровді Василь Васи-
льович, 22.12.1978 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: с. Керецьки Хустського району За-
карпатської області, вул. Новоселицька, 124, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 19.05.2021 до слід-
чого СВ УСБУ в Закарпатській області Степанчука 
В.В. за адресою: місто Ужгород, вулиця Довженка, 3  
(р.т. 691-341) для допиту Вас як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22018070000000124 
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України.

Підозрюваний гр. України Маровді Василь Васи-
льович, 22.12.1978 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: с. Керецьки Хустського району За-
карпатської області, вул. Новоселицька, 124, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись, починаючи з 20.05.2021, до слід-
чого СВ УСБУ в Закарпатській області Степанчу-
ка В.В. за адресою: місто Ужгород, вулиця Довжен-
ка, 3 (р.т. 691-341) протягом робочого часу устано-
ви – з 9 до 18 години (обідня перерва – з 13 до 14 
год., субота, неділя – вихідні дні), для ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження, вручен-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018070000000124 за підозрою Вас у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЙЛАС»

Цим повідомленням директор ТОВ «КАЙЛАС» Со-
кач Василь Болажович повідомляє учасника Товари-
ства Кабатова Сергія Васильовича (місце проживан-
ня: 95000, АР Крим, м. Сімферополь, пров. Колгосп-
ний, буд. 3) про скликання загальних зборів засно-
вників (учасників) товариства з обмеженою відпо-
відальністю «КАЙЛАС» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 32286035) (далі Збори) на вимогу ви-
конавчого органу товариства.

Загальні збори засновників (учасників) ТОВ 
«КАЙЛАС» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32286035) будуть проведені: 05.07.2021 року о 13:00 
за адресою: місто Київ, вулиця Пшенична 2.

Питання порядку денного Зборів:
1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про звільнення директора ТОВ «КАЙЛАС».
3. Про призначення директора ТОВ «КАЙЛАС».
4. Про надання повноважень на проведення дер-

жавної реєстрації змін до відомостей про Товари-
ство, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань.

З метою підтвердження повноважень засно-
вника (учасника) фізичної особи, такій необхідно 
пред’явити оригінал паспорта  (іншого ідентифіка-
ційного документа, що засвідчує особу). 

Якщо представляти інтереси засновника (учасни-
ка) фізичної особи на Зборах буде його представник, 
такому представнику необхідно мати оригінал нота-
ріально посвідченої довіреності та оригінал паспор-
та (іншого ідентифікаційного документа, що засвід-
чує особу).

Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

15.03.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О.В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті 

ФЕДЧЕНКО НІНИ ПАНТИЛІЇВНИ, 03.05.1928 р.н., 
яка померла 18.09.2020 р., місце народження: Бєлго-
родська обл., Шебекинський р-н, с. Большая Троиця. 
Для встановлення кола спадкоємців, які бажають при-
йняти спадщину в тому числі, які були зареєстрова-
ні з померлою на день її смерті, та представників ма-
лолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадко-
ємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше 
спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які 
прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градової 
Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
19.05.2021 року о 09 год. 15 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя А.В. Скорін

Святошинський районний суд міста Києва 
викликає як обвинувачених:

ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла 
Михайловича та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега Вікторовича 
(к/п № 42014000000000709), обвинувачених у вчи-
ненні злочину, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; 
ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, 
п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 
1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК Украї-
ни, для розгляду кримінального провадження та по-
відомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться 19 
травня 2021 року об 11 годині в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 (або зал 
№61).

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням. 

Суддя С.І. Дячук

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Марасанова Юрія Володимировича як обвинува-
ченого на 17 годину 00 хвилин 18 травня 2021 ро-
ку у справі за обвинуваченням  Марасанова Юрія 
Володимировича, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.408 КК 
України (в редакції Закону України №1183-VII від 
08.04.2014 року «Про внесення змін до Криміналь-
ного кодексу України») за адресою: м. Київ, вул.  
І. Сергієнка, 3, каб.37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Марченко М.В. 

В провадженні Солом’янського районного суду м. 
Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 
р. н., обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 20 травня 2021 року о 10.30 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб.4, під го-
ловуванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Бул-
гакова Дмитра Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, 
ч. 4 ст.27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Булгаков Дмитро Віталійович, 20.10.1954 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст.27,  
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 20 травня 2021 ро-
ку об 11-30 год. в приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ. вул. Максима Кривоно-
са, 25, каб. 9, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Повідомлення спадкоємців  
про відкриття спадщини

29.01.2020 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської 
обл. Глаговською О.В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті 

ДАЦЕНКО ГАННИ МАТВІЇВНИ, 10.12.1951 р.н., 
яка померла 24.11.2019 р., місце народження: Івано-
Франківська обл., Калуський р-н, с. Цвітова. Для вста-
новлення кола спадкоємців, які бажають прийняти 
спадщину в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлою на день її смерті, та представників малолітніх, 
недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за за-
повітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до нотаріу-
са Глаговської О.В. за адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина 
буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли 
спадщину, подавши заяву нотаріусу.

У Першій Харківській міській державній нотаріальній конторі від-

крито спадкову справу до майна померлої 23 жовтня 2020 року 

ІВАНОВОЇ НІОНІЛИ МЕФОДІЇВНИ,  

18 травня 1926 року народження. 

Просимо зацікавлених осіб до 01 червня 2021 року включно звер-

нутися до нотаріальної контори за адресою: 61003, м. Харків, м-н 

Конституції, 1, 7-й під., 4-й пов.

Приватний нотаріус Морозова О.В. Кам’янського міського нотарі-
ального округу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область,  
м. Кам’янське, пр. Перемоги, буд. 39, прим. 75, тел.: 380676793939) за-
прошує Немченка Олександра Ілліча, 23 січня 1972 року народження, 
прибути до нотаріуса у строк до 03 жовтня 2021 року для прийняття 
спадщини на майно 

НЕМЧЕНКА ІЛЛІ СЕМЕНОВИЧА, 
померлого 03 квітня 2021 року. У випадку неявки у вказаний строк свідо-
цтво про право на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчасно при-
йняли спадщину. Крім того, розшукуються інші спадкоємці померлого. 

Служба у справах дітей Чаплинської селищної ради Херсонської об-
ласті пропонує прибути на співбесіду гр. Чахаловій Сєвді Нураліївні, 
05.06.1989 р.н., з приводу вирішення питання щодо визначення місця 
проживання трьох спільних дітей з їх батьком, Чахаловим Равшаном 
Тамаловичем, 09.01.1986 р.н.

Співбесіда може відбутися за адресою: служба у справах дітей,  
Херсонська область, смт Чаплинка, вул. Паркова, буд. 38, щодня з по-
неділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00, протягом місяця з дня публікації 
оголошення.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Південний, буд.3, кв.13, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
24.05.2021 на 09 год. 00 хв. та 11.06.2021 на 09.00 год. до Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано- 
Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду 
кримінального провадження про обвинувачення Сидоренка Ігоря Володи-
мировича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Суддя Н.І. Деркач

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 
як обвинуваченого Міщенка Вадима Володимировича, 01.11.1983 р.н., 
уродженця м. Черкаси, Черкаської області, громадянина України, заре-
єстрованого за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Тараско-
ва, 11, кв.43, фактично проживає за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Успенська, 4.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2021 року о 09:40 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.218. 

Суддя Ю.В. Рябуха

Свідоцтво про право власності 

на квартиру за адресою: м. Київ, 

пров. Ярославський, будинок 7/9, 

кв. 13, видане на Середу Миколу 

Володимировича, 

вважати втраченим.

У зв’язку з втратою суднові біле-
ти № 018527, від 30.07.2019 р. та № 
018526, від 30.07.2019 р. на судна:

1. БПРД-10800, риболовне, реє-
страційний номер ЯМК 0304,1985 
року виготовлення.

2. БПРД -11800, риболовне, ре-
єстраційний номер ЯМК 0303,1989 
року виготовлення  

вважати недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +20 +25 Черкаська +7 +12 +21 +26
Житомирська +7 +12 +19 +24 Кіровоградська +7 +12 +21 +26
Чернігівська +8 +13 +20 +25 Полтавська +8 +13 +21 +26
Сумська +8 +13 +20 +25 Дніпропетровська +8 +13 +22 +27
Закарпатська +7 +12 +16 +21 Одеська +8 +13 +20 +25
Рівненська +6 +11 +16 +21 Миколаївська +8 +13 +22 +27
Львівська +6 +11 +16 +21 Херсонська +9 +14 +22 +27
Івано-Франківська +6 +11 +16 +21 Запорізька +8 +13 +23 +28
Волинська +6 +11 +16 +21 Харківська +9 +14 +24 +29
Хмельницька +7 +12 +18 +23 Донецька +10 +15 +23 +28
Чернівецька +7 +12 +18 +23 Луганська +9 +14 +24 +29
Тернопільська +6 +11 +17 +22 Крим +10 +15 +21 +26
Вінницька +7 +12 +19 +24 Київ +9 +11 +21 +23
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ЯПовістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 

Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  
справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 24.05.2021р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько  
Ігор Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи,  
які підтверджують особу та її по-
вноваження

Суддя:                                                                                                                                       Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передба-

чені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта —  
статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  

справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 24.05.2021р

у справі за обвинуваченням:  
Голобородько Ігор Валентинович за ч. 5  
ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України 

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор  
Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, 
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи, які під-
тверджують особу та її повнова-
ження

Суддя:                                                                                                                                     Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передба-

чені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

На узбережжя Каліфорнії викинуло  
рідкісну рибу

ПІДВОДНЕ ДИВО. На пляж у 
Каліфорнії викинуло тіло мото-
рошної істоти — тихоокеансько-
го гімантолофа, або  «футболь-
ну рибу». Вона стала одним із 
персонажів відомого мультфіль-
му «В пошуках Немо».

Ця риба — представниця ву-
дильникоподібних і потрапила 
з океанських глибин до узбе-
режжя каліфорнійського міс-
та Ньюпорт-Біч. Відомо, що гі-
мантолофи живуть на глиби-
ні понад 900 метрів. «Побачи-
ти вудильникоподібну рибу — 
справжнє диво, і невідомо, як і 
чому риба опинилася на бере-
зі», —  йдеться в повідомленні 
державного парку Кристал-Ко-
ув, що в Каліфорнії. Зуби в цієї 
істоти прозорі , немов загостре-
ні уламки скла,  а велика паща 
здатна хапати і ковтати здобич 
завбільшки з її тіло», — запев-
няють науковці.

Організація екотуризму 
Davey’s Locker Sportfishing & 
Whale Watching, яка базується в 

цьому районі, опублікувала фо-
тографії риби на своїй сторінці у 
фейсбуці. В організації розпові-
ли, що про дивну на вигляд ри-
бу охоронцям державного пар-

ку й рятувальникам повідоми-
ли відвідувачі. Попри те, що ри-
ба не належить до рідкісних, її 
майже неможливо побачити 
чи зустріти в природі, та ще й 

на пляжі південної Каліфорнії, 
йдеться у дописі. Департамент 
риб і дикої природи Каліфорнії 
забрав рибу як експонат у свою 
колекцію.

У яких країнах п’ють найбільше вина
IN VINO VЕRITAS. 2020 рік 

виявився важким випробову-
ванням для людства. Кожен 
шукав свій спосіб пережити 
ізоляцію, розлуку з близьки-
ми, неможливість займати-
ся улюбленим заняттям чи 
подорожувати. Тож не див-
но, що серед найпопулярні-
ших антидепресантів ковід-
ного періоду став алкоголь. І 
світові агентства час від ча-
су повідомляли, що в тій чи 
тій країні фіксують зростан-
ня попиту на алкогольні на-
пої. 

Проте, як свідчить статис-
тика, затяжний локдаун не 
породив тенденції на підви-
щення споживання алкоголю, 
принаймні вина. У 2020-му 
рівень споживання вина ско-
ротився на 3%, порівняно з 
2019 роком. Про це свідчать 
дані останньої доповіді Між-
народної організації виногра-
дарства та вина, оприлюдне-
ної на сайті організації. Згід-
но з доповіддю у 2020 році у 
світі  було спожито 234 міль-
йони гектолітрів вина (міль-
йон гектолітрів дорівнює 100 
мільйонам літрів). 

Найбільше торік спожи-
ли вина в США — майже 33 
мільйони гектолітрів, за ни-

ми йде Франція — 24,7 міль-
йона гектолітрів, Італія — 
24,5 мільйона, Німеччина 
— 19,8 мільйона та Вели-
ка Британія, де випили 13,3 
мільйона гектолітрів. Зага-
лом усі країни-члени ЄС ви-
пили у 2020 році 112 мільйо-
нів гектолітрів вина. Китай, 
Австралія та Іспанія були се-
ред країн, у яких торік від-
булося скорочення спожи-
вання вина. Цікаво, що ро-
сіяни та китайці випили ви-
на майже однаковий обсяг 
— близько 11 мільйонів гек-
толітрів. 

До переліку країн, у яких 
експерти брали до уваги 
статистику щодо споживан-
ня вина, увійшли лише ті 
країни, котрих вважають го-
ловними споживачами цьо-
го напою, тобто такими, де 
на рік його випивають не 
менше двох мільйонів гек-
толітрів. Оскільки Україну 
в цьому переліку не згаду-
ють, можна припустити, що 
вино не входить до найулю-
бленіших алкогольних напо-
їв українців. Навіть невелич-
ка Бельгія, у якій проживає 
близько 11 мільйонів людей, 
примудрилася випити до-
статньо вина, щоб потрапи-

ти до переліку головних спо-
живачів, — 2,6 мільйона гек-
толітрів. 

Однак у таблиці країн-ви-
робників вина Україну та-
ки згадали. У звіті йдеть-
ся, що загалом у 2020 ро-
ці у світі виробили 260 міль-
йонів гектолітрів цього на-
пою, що вважається рів-
нем трохи нижчим серед-
нього. Серед країн-виноро-
бів, що посіли передові по-
зиції, — Франція, Італія та Іс-
панія. У країнах Східної Єв-
ропи 2020 року спостеріга-
ли помітний спад у виробни-
цтві вина. Так, в Україні бу-
ло виготовлено 0,4 мільйо-
на гектолітрів, що на 33 від-
сотки менше, ніж у 2019 ро-
ці, у Молдові — 0,9 мільйона 
(зменшення на 37%). У Росії 
виробили 4,4 мільйона гек-
толітрів (зменшення на 4%). 
На жаль, автори доповіді не 
вказують, чи враховували 
вино, вироблене на терито-
рії українського Криму, оку-
пованого РФ. Свої показни-
ки у 2020 році вдалося по-
ліпшити лише Грузії, яка ви-
робила 1,8 мільйона гектолі-
трів вина, збільшивши ці по-
казники на 2%, порівняно з 
2019-м. 

Щодо світової торгівлі ви-
ном, то економічна криза, 
спричинена пандемією, при-
несла у 2020 році свої сюр-
призи і для цього бізнесу. 
Обсяги торгівлі дещо зрос-
ли, порівняно з 2019 роком 
на 1,7%, проте відбулося 
зниження вартості вина на 
майже 7%. Так, річний обіг 
торгівлі вином у світі стано-
вив 30 мільярдів євро. Най-
більшими міжнародними 
екс портерами залишаються 
Італія, Іспанія та Франція, які 
разом експортують близько 
55 мільйонів гектолітрів ви-
на, що становить понад 52% 
від світового обсягу торгів-
лі цим продуктом. Після цих 
трьох європейських країн лі-
дерство серед винних екс-
портерів підхоплюють Чи-
лі, Австралія та Аргенти-
на. А серед країн, які заку-
повують найбільше вина, — 
Велика Британія, Німеччи-
на та США, де купують 39% 
виробництва світового рин-
ку. Червоне, біле та рожеве 
вино в пляшках становить 
53% загального обсягу тор-
гівлі, ігристе — 19%, а вино 
у великих ємностях, об’ємом 
понад десять літрів, — при-
близно 30%. 

Сполучені Штати вакцинуватимуть 
підлітків від Covid-19

ПАНДЕМІЯ. США розпо-
чнуть щеплення підлітків ві-
ком від 12 до 15 років. Дозвіл 
на використання вакцини про-
ти коронавірусу, який було ви-
дано компанії Pfizer/BioNTech 
наприкінці 2020 року для ви-
користання в осіб, які досягли 
16-річного віку, було розши-
рено з урахуванням нової ві-

кової групи. Про це йдеться у 
пресрелізі Адміністрації США 
з питань харчових продуктів і 
медикаментів (FDA). 

FDA ухвалила це рішен-
ня, базуючись на даних про 
безпеку вакцини, якому бу-
ло присвячене клінічне дослі-
дження, проведене в США за 
участі 2260 дітей віком від 12 

до 15 років. З них 1131 учас-
ник отримав щеплення вакци-
ною Pfizer, а 1129 — плацебо. 
Найближчими днями понад 
20 тисяч аптек у Сполучених 
Штатах вакцинуватимуть під-
літків, з розрахунку дві дози 
вакцини  з інтервалом у три 
тижні. Згодом щеплювати-
муть і педіатри-практики. 

«Розширення FDA дозволу 
на використання вакцини Pfizer/
BioNTech — важливий крок у бо-
ротьбі з пандемією Covid-19», — 
вважає виконувачка обов’язків 
комісара FDA Джанет Вудкок, 
додавши, що цей крок дає змогу 
захистити юне покоління і «на-
близити нас до звичного життя 
й припинення пандемії».

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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