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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 5 липня 2021 року
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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройськиу унцію

Міністр закордонних справ закликав світових лідерів 
приєднуватися до роботи з деокупації Криму

Арештовані активи 
працюють на державу 

ПРИБУТОК. За пів року Національне агентство з питань вияв-
лення, розшуку та управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів (АРМА), перерахувало до держбюдже-
ту 19,2 мільйона гривень від управління арештованими активами. 
До слова, в цю суму не входять кошти від реалізованого на торгах 
майна та передані АРМА арештовані кошти, розміщені на банків-
ських рахунках.

Як інформує пресслужба АРМА, порівняно з першим півріч-
чям минулого року вищезазначена сума надходжень зросла на 
357%, або в 4,5 раза. При цьому надходження з початку цього ро-
ку на 22% перевищили суму надходжень до бюджету за весь ми-
нулий рік. У червні отримано рекордні 3,8 мільйона гривень, що в 
місячному вимірі є найвищим показником за весь час діяльності  
АРМА. В установі зазначають, що названі суми не враховують ви-
трат компаній-управителів на відновлення й покращення активів. 
Вони, як правило, істотно перевищують суми доходів до бюдже-
ту, але дають змогу зберігати арештоване майно, створювати но-
ві робочі місця, генерувати прибутки для держави.   

ДМИТРО КУЛЕБА: 

ЦИФРА ДНЯ

11 ринків
для експорту вітчизняних товарів 

відкрито за шість місяців цього року. 
Для порівняння, торік для українських 

виробників відкрито 12 таких ринків

«Кримська платформа» 
багатогранна. Права 

людини. Свобода навігації.
Міжнародна безпека, свобода 

віросповідання, навколишнє 
середовище, міжнародне 

гуманітарне право. 
Ласкаво просимо всіх».

Земля — найкращий 
депозит

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Українців закликають  
не поспішати з її продажем, адже щороку ціна зростатиме 
на 7—10%
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Оприлюднено найбільш показові факти 
пошкодження й знищення Росією в 
українському Криму об’єктів культурної 
спадщини, які згідно з  міжнародним 
правом належать нашій державі   

МОНІТОРИНГ ЗЛОЧИНІВ ОКУПАНТА

Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
18 червня 2021 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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ЦИТАТА ДНЯ

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ареф’єв Борис Борисович, 16.09.1984 р.н., адреса: Київська обл., м. Ірпінь, остання відома адреса реєстрації: м. Київ, від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися о 08:30 год. 7 липня 2021 року до Офісу Генераль-
ного прокурора за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 18, каб. 322, +38(044) 200-71-39, для допиту та проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №42016000000000455 від 12.02.2016.

Наслідки неприбуття на виклик (стаття 139 КПК України):
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-
совано привід.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є (стаття 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, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

У разі неможливості особи, яку викликають, прибути за викликом у призначений строк, вона зобов’язана заздалегідь
повідомити про це прокурора.

Прокурор четвертого відділу 
процесуального керівництва 
Департаменту організації, 
процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням 
та підтримання публічного обвинувачення 
у кримінальних провадженнях про злочини, 
вчинені у зв’язку із масовими протестами 
у 2013-2014 роках, 
Офісу Генерального прокурора  Олексій Клименко
30 червня 2021 року    

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про  

здійснення спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Корольовського районно-

го суду м. Житомира від 30.06.2021 (унікальний но-
мер судової справи в Єдиному реєстрі судових рішень  
№ 296/5792/21) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування стосовно Арюпіна Ми-
коли Миколайовича, у кримінальному провадженні  
№ 22017060000000045 від 02.11.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового  

розслідування)
Підозрюваний Арюпін Микола Миколайович, 

23.04.1987 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Донецьк, вул. Войкова, 47, кв. 1, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу Управління Служби безпеки України в Жи-
томирській області Петрука М.В. за адресою: м. Жи-
томир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-
154, для участі у слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 22017060000000045 як 
підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 10 год. 00 хв.  
07.07.2021 (для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру, допиту та інших процесуальних дій). 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість явки. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

СТОСОВНО ПОЛУЕКТОВА Є.В.
25.06.21 Ухвалою Корольовського район-

ного суду м. Житомир (справа № 296/5568/21 
1-кс/296/2050/21) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР від 23.12.14 за
№ 42014110350000412 стосовно Полуектова Єгора
Володимировича, 25.05.1983 р.н.,  уродженця м. Жи-
томир, зареєстрованого та проживаючого за адре-
сою: Автономна Республіка Крим, Сакський район,
село Вітине, вулиця Степна, 8, квартира 3, який пі-
дозрюється у вчиненні державної зради, тобто у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та у вчиненні дезертирства, передбаченого ч. 1
ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового  

розслідування)
Підозрюваний Полуектов Єгор Володимирович, 

25.05.1983 р.н., зареєстрований та проживаючий за 
адресою: Автономна Республіка Крим, Сакський ра-
йон, село Вітине, вулиця Степна, 8, квартира 3, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись до слідчого слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Житомирській об-
ласті Коршака Ю.А., за адресою: м. Житомир, вул. 
Фещенка-Чопівського, 7, каб. 15 тел. (0412) 405-268, 
для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні № 42014110350000412 від 
23.12.2014 як підозрюваний у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, 
о 10.00 07.07.2021 (для отримання письмового по-
відомлення про підозру, допиту, впізнання та інших 
процесуальних дій, ознайомлення з матеріалами да-
ного кримінального провадження). Нагадуємо про 
обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття 
на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.    

Втрачені документи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу  

ГАЗ-2705 серія СХМ №424868 від 11.07.2017 року та свідоцтво  

про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ-2107 серія САА №367290  

від 02.03.2010 року, видане на комунальний заклад  

Херсонської обласної ради «Каховський геріатричний пансіонат», 

визнати недійсними.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
29.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луган-

ської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Гієвської Анастасії Борисів-
ни, 03.09.1943 р.н., яка померла 11.06.2021 р., місце народження: РФ, Білгородська обл., Красног-
вардійський р-н, с. Малиново. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, 
в тому числі, які були зареєстровані з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, неді-
єздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до при-
ватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєє-
ва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подав-
ши заяву нотаріусу.

Втрачені документи  

на човни, Южанка МИК-0826, 

Южанка МИК-0827  

на ім’я Брацького М.М.,  

визнати недійсними.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Волкова Олександра Павловича 

Ухвалою слідчого судді Біловодського районного суду Луганської області від 01.07.2021 (справа № 408/889/21-к)  
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Волкова Олександра Павловича, 
15.10.1975 р.н., що зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Довжанськ (м. Свердловськ), у 
кримінальному провадженні № 22021130000000068 від 25.03.2021.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 08.07.2021 об 11:00, 09.07.2021 об 11:00 в Луганську об-
ласну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до заступника начальника 
відділу Луганської обласної прокуратури Зіньковського Андрія Юрійовича (каб. 105) для участі у допиті як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні № 22021130000000068 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення 
повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Приватний нотаріус Царичанського районного 

н/о Дніпропетровської обл., Сало Вікторія Володи-

мирівна, сповіщає про відкриття спадкової справи 

після померлого 13 липня 2020 року Дряпак Воло-

димира Івановича. Спадкоємців прохання звертати-

ся зa адресою: 51000, Дніпропетровська обл., Цари-

чанський р-н, смт Царичанка, вул. Першотравнева, 3, 

тел. 0506084235

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Фесенко Русла-
на Анатолійовича, 15.04.1973 року народження, уро-
дженця м. Самара, Російська Федерація, українця, 
громадянина України, зареєстрованого за адресою: 
Золотоніський р-н, с. Благодатне, вул. Визволення, 
8; фактично проживаючого: м. Донецьк, вул. Шев-
ченка, 26.

Судове засідання відбудеться 14 липня 2021 року 
о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя Кончина О.І.

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон з реалізації кон-
сервів рибних, мішків паперових, форм та люльок хлібопекарських, хліборізок; апара-
тури для телефонного, телеграфного та радіозв’язку.

Аукціон відбудеться 19 липня 2021 року о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Шевченко Н.А. 

(044) 235-17-42, Білокур А.А. (044) 234-13-97, Топко Т.В. (044) 234-55-53.
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офіційному веб-

сайті Держрезерву України — www.rezerv.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ліквідацію Іноземного Представництва
«Б.В. ВЕСТ-ІСТ КЕМІКАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»

11 червня 2021 року Компанією B.V. WEST-EAST CHEMICAL TRADING LIMITED», 
Республіка Кіпр, прийнято рішення про припинення діяльності  Представництва «Б.В. 
ВЕСТ-ІСТ КЕМІКАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» шляхом його ліквідації.

Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з дати цієї публікації за міс-
цезнаходженням Представництва.

Розшукуються спадкоємці ВАСИ-
ЛЕНКО НІНИ СЕМЕНІВНИ, яка померла  
19 січня 2020 року. Звертатися протя-
гом місяця з дня публікації оголошення 
за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракто-
робудівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-
45-96, нотаріус Харченко Л. Л.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20191264936)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої ді-

яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з геологічного вивчення нафтогазоносних 

надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовища) та виконання робіт (провадження діяльності), передбачених Угодою про 
розподіл вуглеводнів від 31.12.2020 р. №3 та згідно спеціального дозволу на користування надрами №5153 
від 29.03.2021 р., які видобуватимуться у межах ділянки Берестянська.

 Планується геологічне вивчення надр на ділянці у тому числі буріння пошукових, розвідувальних сверд-
ловин та здійснення тривимірного сейсмічного дослідження протягом етапу геологічного вивчення. У разі 
відкриття родовища вуглеводнів та переходу до промислової розробки, передбачено облаштування родо-
вища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та будівництво установки підготовки вуглеводневої 
сировини з подальшим підключенням до неї свердловин. Буде застосований метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — газ природний, нафта, конденсат, газ сланцевих 
товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ. 

Буріння передбачається здійснювати роторним способом за допомогою бурових верстатів з дизельним 
приводом. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ.

Роботи на ділянці буде здійснювати інвестор Акціонерне товариство (АТ) «Укргазвидобування» та / або 
підрядні організації на замовлення АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації угоди про розподіл вугле-
воднів, які видобуватимуться в межах ділянки Берестянська.

В адміністративному відношенні ділянка Берестянська розташована в межах Самбірського, Дрогобиць-
кого і Львівського районів Львівської області та Харківського і Чугуївського районів Харківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 286,38 км2. Розширен-
ня та зменшення меж ділянки не передбачається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння сверд-

ловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв›язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде — Висновок з оцінки впливу на довкілля, у яко-

му визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що надається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. 

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, нада-
ні після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ____________________________________________________
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________
 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають за-

уваження та пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, 

тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 372 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 

від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 06.07.2021 р.:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28,
контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Самбірська районна рада, Львівська область, м. Самбір, вул. Мазепи, буд. 8.
Дрогобицька районна рада, Львівська область, м. Дрогобич, вул. 22 Січня, буд. 37.
Львівська районна рада, Львівська область, м. Пустомити, вул. Грушевського, буд. 35.
Харківська районна рада, Харківська область, м. Харків, вул. Григорівське шосе, буд. 52.
Чугуївська районна рада, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 29.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і сво-
бод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» необхідно з’явитися 07.07.2021 о 
10:00 годині до прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, 
1-й поверх для вручення повідомлень про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій: 

- Долгополов Андрій Миколайович, 15.02.1959 р.н., уродженець: м. Карас Огиської області, Киргизія, 
останнє відоме місце проживання: пр-т Перемоги, буд. 82, кв. 343, м. Сімферополь, АР Крим, у криміналь-
ному провадженні № 42018010000000126 від 27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

- Лобов Роман Володимирович, 28.09.1978 р.н., уродженець: с. Павлівка Мар’їнського району Донецької 
області, останнє відоме місце проживання: вул. Желятова, буд. 37/11, кв. 3, м. Сімферополь, АР Крим, у 
кримінальному провадженні № 42018010000000126 від 27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

- Бєлоусов Михайло Миколайович, 26.11.1964 р.н.,  уродженець с. Хмеленець Єлецького району Липець-
кої області, РФ, останнє відоме місце проживання: вул. Балаклавська, буд. 117, кв. 48, м. Сімферополь, 
АР Крим, у кримінальному провадженні № 42018010000000126 від 27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

- Можелянський Віктор Анатолійович, 10.05.1964 р.н., уродженець м. Харкова, останнє відоме міс-
це проживання: вул. Ангарська, буд. 8, м. Сімферополь, АР Крим, у кримінальному проваджен-
ні № 42018010000000126 від 27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

- Пакула Олександр Романович, 15.06.1988 р.н., уродженець: м. Саки, АР Крим, останнє відоме міс-
це проживання: вул. 9 травня, буд. 55, кв. 40, м. Євпаторія, АР Крим, у кримінальному провадженні 
№ 42018010000000126 від 27.11.2018 за ч. 1 ст. 438 КК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюва-
ним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження. 

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» необхідно з’явитися 
07.07.2021 о 10:00 годині до прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за адресою:  
м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх або до 3-го відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР 
Крим за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5 для вручення повідомлень про підозру, а також для учас-
ті в проведенні слідчих та процесуальних дій: 

- Абдураімов Енвер Елімдарович, 16.10.1973 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Машиністів, 32, у кримінальному провадженні № 42015000000000584 
від 02.04.2015 за ч. 1 ст.111 КК України.

- Андрієвський Костянтин Віталійович, 24.07.1980 р.н., громадянин України, зареєстрованого за адресою: 
Херсонська область, Новотроїцький район, с. Новорепівка, вул. Центральна, буд. 14, у кримінальному про-
вадженні № 42015010000000114 від 17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Бондар Олексій Львович, 14.04.1972 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Севасто-
поль, вул. Боцманська, 2, кв. 44, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.15 за ч. 1 
ст. 111 КК України.

- Васютін Іван Сергійович, 18.11.1989 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 18, у кримінальному провадженні № 42015000000000584 від 02.04.2015 
за ч. 1 ст.111 КК України.

- Гафарова Айше Енверівна, 05.12.1984 р.н., громадянка України, зареєстрована за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Тополева, буд. 87, у кримінальному провадженні № 22021011000000007 від 08.02.21 
за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Глобинець Григорій Іванович, 12.09.1952 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
с. Полтавка, вул. Пролетарська, 9, у кримінальному провадженні № 42015000000000584 від 02.04.2015 за 
ч. 1 ст.111 КК України.

- Гриневич Валерій Васильович, 12.09.1968 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
с. Охотникове, вул. Радянська, 23, у кримінальному провадженні № 42015000000000584 від 02.04.2015 за 
ч. 1 ст.111 КК України.

- Жириновський Володимир Вольфович, 25.04.1946 року народження, громадянин Російської Федерації, 
адреса місця роботи: Російська Федерація, м. Москва, пров. Басманний, буд. 3, корп. 1,3 у кримінальному 
провадженні № 42015000000000066 від 23.01.2015 за ч. 3 ст. 110 КК України.

- Іваніцька Галина Миколаївна, 11.11.1956 р.н., громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Севас-
тополь, пр-т Жовтневої Революції, буд. 22, кв. 27, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 
17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Іванов Сергій Володимирович, 30.11.1956 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Се-
вастополь, вул. Фрунзе, буд. 3, кв. 6, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.15 за 
ч. 1 ст. 111 КК України.

- Кабанов Євген Костянтинович, 14.11.1982 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Се-
вастополь, пр. Генерала Острякова, буд. 171, кв. 1, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 
від 17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Міщенко Юрій Вікторович, 28.01.1967 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Продольна, буд. 28, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.15 
за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Моісейкін Олександр Миколайович, 19.10.1953 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: 
м. Севастополь, вул. Менжинського, буд. 9, кв. 60, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 
від 17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Нараєв Геннадій Павлович, 03.08.1965 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
смт Аерофлотське, вул. Мальченка, 6, кв. 38, у кримінальному провадженні № 42015000000000584 від 
02.04.2015 за ч. 1 ст.111 КК України.

- Непран Сергій Альбертович, 25.03.1968 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Б. Михайлова, буд.17, кв. 19/3, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 
від 17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України. 

- Пархоменко Василь Михайлович, 22.10.1947 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Касаєва, буд. 7, кор. 3, кв. 4, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 
від 17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Прудникова Ніна Дмитрівна, 08.12.1958 р.н., громадянка України, зареєстрована за адресою: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Паршина, 15, кв. 6, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.15 
за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Риль Сергій Бернардович, 10.05.1966 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Севас-
тополь, вул. Героїв Сталінграду, буд. 62, кв. 1, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 
17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Романенко Сергій Дмитрович, 10.06.1939 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, 83А, кв. 48, у кримінальному провадженні № 42015000000000584 
від 02.04.2015 за ч. 1 ст.111 КК України.

- Саратов Валерій Володимирович, 31.07.1953 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: 
м. Севастополь, вул. Комуністична, буд. 4 А, кв. 9, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 
від 17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Синюк Анатолій Сергійович, 07.10.1952 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
м. Судак, вул. Квар. Енергетиків, 15, кв. 3, у кримінальному провадженні № 42016010000000285 від 16.12.16 
за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Скачко Володимир Сергійович, 03.07.1959 р.н., місце проживання в Україні: м. Київ, вул. Авіаконструктора Анто-
нова, буд. 17, кв. 44, у кримінальному провадженні № 22018011000000045 від 22.08.2018 за ч. 2 ст. 110 КК України.

- Скляров Олександр Михайлович, 15.05.1949 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв. 15, у кримінальному провадженні № 42015000000000584 
від 02.04.2015 за ч. 1 ст.111 КК України.

- Смольянинов Сергій Ігорович, 16.09.1977 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Жовтневої Революції, буд. 22, корп. 15, кв. 48, у кримінальному провадженні  
№ 42015010000000114 від 17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Старий Олександр Петрович, 14.10.1959 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Се-
вастополь, вул. Генерала Хрюкіна, буд. 16, кв. 7, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 
17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Стержанов Вадим Валерійович, 25.11.1969 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Революції 1905 року, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 
17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Ульянова Тетяна Олександрівна, 14.06.1965 р.н., громадянка України, зареєстрована за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, буд. 171, кв. 2, у кримінальному провадженні 
№ 42015010000000114 від 17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

- Шевченко Юрій Віталійович, 27.05.1963 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АР 
Крим, с. Ленінське, вул. Героїв Сталінграду, 60, у кримінальному провадженні № 42015000000000584 від 
02.04.2015 за ч. 1 ст.111 КК України.

- Ярмовський Андрій Анатолійович, 16.09.1966 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: 
АР Крим, м. Севастополь, вул. Робоча, буд. 31, у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 
17.07.15 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи 
судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває 
на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16  +21 +24  +29 Черкаська +15  +20 +24  +29
Житомирська +13  +18 +23  +28 Кіровоградська +16  +21 +24  +29
Чернігівська +16  +21 +24  +29 Полтавська +16  +21 +24  +29
Сумська +15  +20 +24  +29 Дніпропетровська +16  +21 +24  +29
Закарпатська +11  +16 +24  +29 Одеська +16  +21 +24  +29
Рівненська +11  +16 +23  +28 Миколаївська +16  +21 +24  +29
Львівська +11  +16 +22  +27 Херсонська +16  +21 +24  +29
Івано-Франківська +11  +16 +22  +27 Запорізька +16  +21 +24  +29
Волинська +11  +16 +23  +28 Харківська +16  +21 +28  +33
Хмельницька +11  +16 +23  +28 Донецька +16  +21 +28  +33
Чернівецька +11  +16 +23  +28 Луганська +16  +21 +28  +33
Тернопільська +11  +16 +22  +27 Крим +17  +22 +22  +27
Вінницька +14  +19 +23  +28 Київ +17  +19 +26  +28

Укргiдрометцентр

Принци Гаррі та Вільям відкрили пам’ятник 
принцесі Діані

ВШАНУВАННЯ. У Затонуло-
му саду Кенсінгтонського пала-
цу відкрили пам’ятник принцесі 
Діані. Символічно це відбулося 
у день 60-річного ювілею прин-
цеси Уельської. Автором статуї 
став скульптор Єн Ренк-Бродлі, 
який працював над проєктом 
від 2017 року. Напередодні сад 
перепланували спеціально під 
встановлення статуї, там виса-
дили понад чотири тисячі но-
вих рослин, зокрема незабудки 
і запашний горошок — улюбле-
ні квіти принцеси Діани, повідо-
мляє ВВС.

Герцог Кембриджський, 
принц Вільям і герцог Сассек-
ський, принц Гаррі разом взяли 
участь у відкритті пам’ятника їх-
ній покійній матері Діані, прин-
цесі Уельській. Подія стала пер-
шою спільною появою Вільяма 
та Гаррі після похорону герцо-
га Единбурзького, принца Філі-
па у квітні. Також на заході були 
присутні близькі родичі принце-
си, її сестри Сара і Джейн, брат 
Чарльз Спенсер, сам скульптор 
Єн Ренк-Бродлі і дизайнер саду 
Піп Моррісон. Колишній чоловік 
принцеси Діани, батько Вільяма 

та Гаррі, принц Чарльз на цере-
монії був відсутній. 

Скульптуру було вирішено 
розмістити в Затонулому саду, 
бо він був одним із найулюбле-
ніших місць принцеси, коли во-

на жила в Кенсінгтонському па-
лаці. Скульптур зобразив Діану 
поруч із трьома дітьми. Це сим-
волізує багаторічну благодійну 
роботу принцеси. Статуя сто-
їть на постаменті, на якому ви-

бито ім’я принцеси і дата, коли її 
сини відкрили пам’ятник. Прин-
цеса Діана загинула в автоката-
строфі в серпні 1997 року, коли 
принцу Вільяму та принцу Гаррі 
було лише 15 і 12 років.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Свійським тваринам 
не місце в клітках

ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ. Єврокомісія вирішила запропонува-
ти Європарламенту на законодавчому рівні ухвалити заборону на 
утримання в клітках свійських тварин, яких вирощують на фермер-
ських господарствах. Планується, що заборона почне діяти з 2023 
року. Це рішення Єврокомісія ухвалила у відповідь на петицію не-
урядової організації «Європейська громадянська ініціатива», яку 
підтримали близько 1,4 мільйона громадян у всіх країнах-членах 
ЄС. Рішення буде ухвалено як оновлення до норм законодавства 
про добробут тварин у межах нової стратегії  ЄС «Від ферми до ви-
делки». Громадські консультації з цього питання буде проведено на 
початку 2022 року. 

У Єврокомісії вважають, що петиція, запропонована «Європей-
ською громадянською ініціативою», відображає суспільну вимогу 
переходу до більш етичних і сталих систем ведення господарства, 
зокрема перегляду наявних норм утримання  свійських тварин в 
ЄС.  «Тварини — це розумні істоти, і ми несемо моральну та сус-
пільну відповідальність за те, щоб умови на фермах цьому відпові-
дали», — заявила єврокомісарка з питань охорони здоров’я та без-
пеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес. За її словами, рішення 
Єврокомісії — важливий крок на шляху до масштабного перегля-
ду законодавства про добробут тварин. Ідею про відмову від утри-
мання свійських тварин у клітках активно обговорюють у ЄС з 2018 
року не лише громадські активісти, а й науковці та представники 
компанії харчової промисловості.  Нині згідно з чинним законодав-
ством про добробут тварин у ЄС від утримання в клітках захищені 
лише кури, курчата-бройлери, свиноматки та телята.  Але до кінця 
2023 року Єврокомісія зобов’язується внести законодавчу пропо-
зицію щодо поступового припинення використання і зрештою по-
вної заборони використання кліток для всіх свійських тварин. 

Злодії, які грабували багатих і знаменитих, 
опинилися за ґратами

ПРАВОСУДДЯ. У Франції 
засудили банду грабіжників, 
які обкрадали будинки знаме-
нитостей. У банді було сім чо-
ловіків та одна жінка, які у 2018 
та 2019 роках грабували бу-
динки відомих парижан. Зага-
лом злодії вкрали ювелірних 
виробів та цінностей на суму 
4,2 мільйона євро. 

Поліція повідомила, що чле-
ни банди потрапляли у кварти-
ри через вікна і виносили на-
грабоване добро. Під час об-
шуку однієї з квартир у Пари-
жі слідчі виявили  деякі вкра-
дені речі та список із переліком 
потенційних об’єктів для май-

бутніх нальотів. Це допомогло 
заарештувати зловмисників у 
2019 році.

Цього тижня всіх підсудних у 
віці від 27 до 31 року було за-
суджено до тюремних термі-
нів від одного до шести років. 
Найбільший термін покаран-
ня шість років винесли Абде-
лазіму Г. і Мохамеду С., яко-
го, як повідомляється, прозва-
ли Котом за його виняткову 
майстерність залазити у вікна 
квартир.  Решту п’ять чоловіків 
було засуджено за причетність 
до крадіжок. А єдиній жінці в 
банді суд визначив покарання 
у вигляді 18-місячного умов-

ного терміну за переховуван-
ня викрадених речей та збері-
гання зброї.

Банда грабувала переваж-
но футболістів команди «Парі 
Сен-Жермен».  Нападник цієї 
команди Ерік Максим Чупо-Мо-
тінг у листопаді 2018 року грав у 
матчі Ліги чемпіонів УЄФА про-
ти «Ліверпуля», коли з його бу-
динку викрали цінності на суму 
близько 600 тисяч євро. Не ми-
нуло й місяця після цього інци-
денту, як Тіагу Сілва, який на 
той момент був капітаном «Парі 
Сен-Жермен», повернувся піс-
ля гри додому і виявив відсут-
ність ювелірних прикрас та го-

динників. Його збитки стано-
вили 1,2 мільйона євро. На ка-
драх відеоспостереження бу-
ло видно, як двоє підозрюва-
них по водостічній трубі зала-
зять до його квартири через ві-
кно, а потім витягують мішки з 
краденим.  

Останнім часом помешкан-
ня знаменитостей у Парижі ста-
ли частими об’єктами крадіжок. 
Цього року обікрали квартири 
ще трьох футболістів паризько-
го «Сен-Жермену». А у 2016 ро-
ці американську знаменитість 
Кім Кардашьян пограбували 
під дулом пістолета в її розкіш-
ній паризькій резиденції.
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У ЄС набрав чинності цифровий  
COVID-сертифікат 

МАНДРИ. Цифровий сер-
тифікат полегшить подорожі у 
період літніх відпусток у межах 
ЄС. Проте стрімке поширення 
штаму Delta може створити іс-
тотні перешкоди для туризму.

COVID-сертифікати для країн 
Шенгенської зони набули чин-
ності 1 липня. Вони є по суті QR-
кодом на смартфоні або на па-
пері, який підтверджує, що лю-
дина була щеплена від коро-
навірусної  хвороби, вилікува-
лася від інфекції COVID чи має 
нещодавній негативний тест на 
COVID-19.

У Єврокомісії вважають, що 
власник сертифіката повинен 
бути звільненим від обмежень 
на пересування, а держави-
члени ЄС повинні утримувати-
ся від введення додаткових об-
межень на поїздки для власни-

ків COVID-сертифікатів, якщо 
ці обмеження не є необхідними 
та пропорційними для здоров’я 
населення. За видачу сертифі-
ката відповідають національні 
органи охорони здоров’я країн-
членів ЄС. 

Попри успішну кампанію з 
вакцинації у країнах-членах 
ЄС та запровадження COVID-
сертифікатів, серйозне побо-
ювання викликає поширен-
ня більш інфекційного штаму 
Delta. І якщо кількість хворих на 
цей штам стрімко зростатиме, 
кожна країна зможе застосува-
ти механізм екстреного припи-
нення дії сертифікатів на сво-
їй території. Нині Delta поширю-
ється у Великобританії та Пор-
тугалії — країнах, які є одними 
з найпопулярніших у туристич-
них путівниках. 

Чи можуть громадяни Укра-
їни отримати цифрові COVID-
сертифікати? Так, ті громадя-
ни, які мають дозвіл на про-
живання у ЄС, отримувати-
муть COVID-сертифікати на 
загальних підставах. Водно-
час їх має право отримати й 
решта громадян України чи 
інших країн, але спершу їм 
треба легально в’їхати до ЄС, 
повідомляє DW. Під час пере-
тину кордону вони надавати-
муть підтвердження вакци-
нації чи тесту, які отримали 
вдома. Які саме підтверджен-
ня визнавати — вирішує кож-
на держава ЄС або Шенгену. 
І вже на території Євросоюзу 
можна попросити про євро-
пейський сертифікат. Утім, чи 
видаватимуть його та де мож-
на буде отримати, у Брюссе-

лі також залишили на розсуд 
кожної держави ЄС.

Є й другий варіант. Регла-
менти ЄС передбачають ви-
знання цифрових сертифікатів, 
виданих третіми країнами. Для 
цього система їхньої видачі по-
винна бути сумісною з європей-
ською. Перевіряє таку суміс-
ність Єврокомісія. Уряд Украї-
ни почав говорити з Брюсселем 
про еквівалентність сертифі-
катів ще у квітні. Утім, на дуже 
швидке рішення розраховувати 
не варто. Єврокомісія ще тіль-
ки готує список, за яким Укра-
їна чи будь-яка інша третя кра-
їна зможе перевірити, чи вико-
нує її система сертифікатів ви-
моги ЄС. Рішення про еквіва-
лентність у Брюсселі ухвалю-
ватимуть лише після перевірки 
цього списку.
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