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Міністр фінансів про прогрес у реформах, необхідних 
для продовження співпраці з фондом

Тариф «Місячний» 
попиту не має

ГАЗ. Із 1 липня 2021 року  ТОВ «Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз України» пропонує клієнтам нову ціну на блакит-
не паливо. Його реалізовуватимуть за єдиною ціною в межах 
річного тарифного плану «Фіксований». Єдина ціна становить 
7,96 гривні за кубометр (з ПДВ, без вартості доставки).

Тарифний план «Місячний» скасували через його непопу-
лярність і відсутність заявок на підключення. «Компанія не 
отримує заявки на зміну тарифного плану і не бачить потенцій-
ної вигоди в переході клієнтів на обслуговування за його умо-
вами. «У клієнтів газопостачальної компанії, які підключили та-
рифний план «Річний» у 2020 році, ціна та умови залишаються 
незмінними до завершення укладеного договору»,  — повідо-
мляє пресслужба компанії. 

Вартість газу для клієнтів постачальника «останньої надії» в 
липні становить 11,05 гривні за куб. На таких умовах компанія 
обслуговує 600 тисяч будинків у Донецькій, Херсонській, Пол-
тавській, Житомирській, Запорізькій і Тернопільській областях. 
Цю ціну розраховують щомісяця за спеціальною формулою, за-
твердженою Кабінетом Міністрів. 

СЕРГІЙ МАРЧЕНКО: 

ЦИФРА ДНЯ

26,3 млрд грн
видатків на боротьбу з COVID-19 

спрямовано за пів року. Це на 6,8 млрд 
грн більше, ніж на початок червня

«Підтримка МВФ дуже 
важлива. Економічна 

ситуація поліпшується, 
але для забезпечення 

макроекономічної 
стабільності дуже 

важливо бути  
у програмі з МВФ».

Упевнений крок 
шляхом розвитку

ЗМІНИ. Проведення у Вільнюсі четвертої Конференції  
з питань реформ в Україні свідчить про високий рівень 
діалогу й міцної співпраці
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Директор Публічної бібліотеки  
ім. Г. С. Сковороди Чорнухинської селищної 
ради  Микола Булда  своїм подвижництвом 
доводить: немає другорядних поселень,  
бо в кожному живуть неповторні люди 

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ 

Цими липневими днями на Сумщині 
відзначають 362-гу річницю 
Конотопської битви, в якій козаки під 
орудою гетьмана Івана Виговського 
перемогли московське військо
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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

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що збільшення інвестиційної активності може стати одним із драйверів 
зростання економіки
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Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за об-

винуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Крем-
лівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 21 липня 2021 року о 09 год. 00 хв. в приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судо-
вий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Спадкоємці Погребного Петра Пантелеймоновича, 
1942 року народження, який помер 08 травня 2011 
року, Ландар Алла Петрівна та Погребний  Юрій Пе-
трович, повідомляють про втрату виданого Погреб-
ному Петру Пантелеймоновичу за життя Свідоцтва на 
право власності на майновий пай члена колективно-
го сільськогосподарського підприємства (майновий 
сертифікат) серії КИ-ХІІІ №1206369, виданого Хотів-
ською сільською радою Києво-Святошинського ра-
йону Київської області 23 січня 2004 року, яким по-
свідчується право власності на майновий пай (част-
ку) у загальному майновому фонді Колективного 
сільськогосподарського підприємства АК «ХОТІВ-
СЬКИЙ» у розмірі 102 349,00 (сто дві тисячі триста 
сорок дев’ять) гривень.

Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-
кликає Гніденка Андрія Сергійовича, 21.17.1983 
року народження, зареєстрованого за адресою:  
м. Костянтинівка Донецької області, вул. Інтернаціо-
нальна, буд. 302, кв. 3, який фактично перебуває на 
тимчасово окупованій території в м. Донецьк, як об-
винуваченого в кримінальному провадженні, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань № 220212600000000026 від 24.06.2021 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 15.07.2021 року о 
10:30 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Ка-
федральна, 4, кабінет №8.

З моменту опублікування повістки про виклик Гні-
денка А. С. у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження останній вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Одовічен Я. В.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро 
України (МТСБУ) інформує про втрату з 02 липня 2021 ро-
ку статусу асоційованого члена МТСБУ страховими компа-
ніями ТДВ «Міжнародна СК» (ЄДРПОУ 31236795) та ПрАТ  
«СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 30930046).

ТДВ «Міжнародна СК» та ПрАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» 
втратили право укладати договори обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів та зобов’язані виконати свої 
зобов’язання згідно з укладеними ними договорами.

Повідомлення про відкриття спадщини

Приватний нотаріус Мелітопольського районного нотарі-
ального округу Запорізької області Турецька Ю. В. повідомляє, 
що 21.12.2020 року відкрилась спадщина після померлого — 
Баздирєва Олексія Івановича, 05.03.1937 року народження. 
Бажаючих прийняти спадщину просимо звернутись особис-
то або надіслати заяву про прийняття спадщини за адресою: 
72309, Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта,  
буд. 5, офіс 28. 

Приватний нотаріус Кам’янського РНО Дніпропетровської 

обл., Овчаренко Леся Леонідівна, сповіщає 

про відкриття спадкової справи після померлого 

21.12.2020 року Шайновіча Володимира Миколайовича. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 

52300, Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, 

смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 3, 

тел. 0504528303.

Нотаріус КМНО 
Шустенко Л. С. розшукує 

спадкоємців після померлої: 
Бідуліної Алли Василівни, 
04.07.1933 р.н. Звертатися 

до 15 вересня 2021 р.  
за адресою:  

м. Київ, вул. Харківське  
шосе, буд. 152, оф. 435, 
тел.: +38(066)7262688.

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

судового провадження
Обвинувачений Гнилицький А. В., 12.02.1985 р.н., уродженець  

м. Прага, зареєстрований за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналіс-
тів, буд. 63-А, кв. 110, який відповідно до ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 110 КК України викликається у судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження на: 20.07.2021 р. на 16-00 год., 
29.07.2021 р. на 9-30 год., 10.08.2021 р. на 13-00 год., 26.08.2021 р. 
на 16-00 год., 16.09.2021 р. на 9-30 год., 07.10.2021 р. на 9-30 год., 
08.11.2021 р. на 13-00 год., 25.11.2021 р. на 9-30 год., 09.12.2021 р. на 
13-00 год. в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, за адре-
сою: м. Суми пров. Академічний, 13, каб. 100. 

Головуючий суддя Клімашевська І. В.

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

провадження 
Обвинувачений Бабенко Олег Володимиро-

вич, 28.08.1959 року народження, зареєстрований 
за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 
47, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, 
що відбудеться 22 липня 2021 року о 12 годи-
ні 30 хвилин в залі судових засідань № 233 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя С. М. Кічмаренко

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 

16.08.1986 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Івано-Франківськ с. Крихівці, вул. Роксо-
лани, 16/1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 22.07.2021 
на 10 год. 30 хв. до Івано-Франківського місько-
го суду Івано-Франківської області, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 1 поверх, зал 7, для розгляду криміналь-
ного провадження про обвинувачення Шпір Ми-
хайла Федоровича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Головуючий суддя Тринчук В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 

16.08.1986 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Івано-Франківськ с. Крихівці, вул. Роксо-
лани, 16/1 , на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 22.07.2021 
на 11 год. 00 хв. до Івано-Франківського місько-
го суду Івано-Франківської області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 1 поверх, зал 7, для розгляду криміналь-
ного провадження про обвинувачення Шпір Ми-
хайла Федоровича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-1 КК України.

Головуючий суддя Тринчук В. В.
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Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальників АТ «Укрсиббанк» з можливістю від-

криття та комплексного розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків (зі змінами) 
(далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних 
стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від  09.06.2017 р., з 
усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. Абзац 3 пункту 7.1.8.  підрозділу 7 Розділу II викласти у наступній редакції:
«Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку, не внесена Позичальником на Картковий рахунок з дня 

наступного після Дати платежу вважається простроченою.» 
2. Пункт 7.1.10.1. підрозділу 7 Розділу II у наступній редакції :
«7.1.10.1.Банк має право визначити строк та умови дії пільгового періоду, в межах якого на суму визначе-

них Банком безготівкових операцій та операцій зняття готівки, здійснених за рахунок кредитних коштів, мо-
же  встановлюватись пільгова процентна ставка. Строк та умови дії пільгового періоду визначаються в Кре-
дитному договорі або в Індивідуальній угоді /Повідомленні». 

3. Пункт  7.2.1.6. підрозділу 7 Розділу II виключити
4. Пункт 7.2.5.5 підрозділу 7 Розділу II викласти у наступній редакції:
« 7.2.2.5. Сторони домовились про наступні умови надання, використання та повернення «кредиту «плати 

частинами»»:

Умови надання  

Наявність наступних умов у сукупності:
1. Підтвердження Позичальником вибору певних умов кредитування (суми, 
строку, комісії, орієнтовної загальної вартості, орієнтовної реальної процент-
ної ставки, порядку погашення) шляхом використання картки в терміналі Тор-
гової організації при оплаті товару 
2. Отримання Позичальником інформаційного повідомлення щодо отримано-
го кредиту на обраних та підтверджених Позичальником умовах, направлено-
го Банком на персональний та безпечний номер телефону Позичальника

Строк надання до 24 місяців з найближчої за Договором Дати платежу (включно), який вно-
ситься в рахунок погашення ліміту кредитування 

        Умови використання та повернення**                               
Сума до розміру Доступного ліміту
Строк, міс. до 24 міс.
Процентна ставка, % річних 0,000001%
Комісія за управління креди-
том, % річних*

до 5 %  

Максимальна сума платежу 
за розрахунковий період, грн./
місяць

до 18334 грн./міс.

Проценти за користування,  
грн./місяць (середнє значення)

до 1 грн./міс.

Комісія за управління креди-
том, грн./місяць (середнє зна-
чення)*

до 10000,00 грн./міс.

Орієнтовна реальна річна  
процентна ставка, %*

до 141 % 

Орієнтовна загальна вартість   
кредиту, грн.*

до / 440001 /грн.

*Сторони домовились, що умова Договору щодо встановлення Банком комісії за «кредитами «плати части-
нами»», не застосовується до «кредитів «плати частинами»», отриманих Позичальниками для оплати акційних 
товарів у магазинах Партнерів Банку, перелік яких (магазинів та Партнерів Банку) розміщено на сайті Банку 
за посиланням _https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/credits/mc_instalments/ _. 

** Умови використання та повернення  «кредиту «плати частинами»» наведено з розрахунку максимально 
можливої суми Доступного ліміту, а саме суми в розмірі 200 000 грн.

Наведений у цьому пункті Правил розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту «плати частина-
ми»» є умовним. Фактична загальна вартість залежить від характеру використання кредитних коштів і може:  
1) зменшитись у разі поповнення Карткового рахунку на суму, більше ніж Мінімальна сума поповнення Карт-
кового рахунку; 2) збільшитись у разі застосування Банком комісії за надання послуг по управлінню креди-
том при простроченні сплати платежу.»

5. Пункт  7.2.2.15 підрозділу 7 Розділу II виключити.  
Відповідно п.7.2.2.16 вважати пунктом 7.2.2.15.
6. Абзаци 1—4 пункту  7.4.2. підрозділу 7 Розділу II викласти у наступній редакції :
«7.4.2. Картка передається Держателю  в неактивному стані (без можливості здійснення будь-яких опера-

цій з її використанням до моменту активації) поштою, у магазинах Партнерів Банку або у відділенні Банку з 
початковим ПІН-кодом «0000». В конверті разом з карткою Держатель отримує інформаційний лист із описом 
процесу активації картки одним із наступних варіантів:

- за допомогою при-активації картки в системі Банку, після чого картка може бути активована Держателем  
шляхом зміни початкового ПІН-коду «0000» на власний ПІН-код у банкоматі;

- за допомогою мобільного додатку UKRSIB online або у банкоматі шляхом зміни початкового ПІН-коду 
«0000» Держателем на власний ПІН-код.»

7. Абзаци 8—10 пункту 8.2. підрозділу 8 Розділу II  викласти у наступній редакції :
«У випадку закриття Рахунку за ініціативою Банку з підстав, викладених вище, Банк повідомляє Клієнта 

про блокування видаткових операцій по Рахунку з метою його подальшого закриття.
Зобов’язання Сторін за Договором припиняються, у повному обсязі, якщо інше не витікає з умов Дого-

вору у дату закриття Рахунку(-ів). У разі наявності непогашеної заборгованості перед Банком, Банк може 
вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у повідомленні, а  Позичальник 
зобов’язаний  погасити заборгованість перед Банком у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. В 
такому разі зобов’язання щодо погашення заборгованості перед Банком існують до повного  їх виконання 
Позичальником.

Повідомлення Банку про блокування видаткових операцій на Рахунку/ закриття Рахунку може бути папе-
ровим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дис-
танційного обслуговування, та/або в інший спосіб».

8. Додати до пункту 9.4.1 останнє речення наступного змісту підрозділу 9 Розділу II:
«Банк в рамках врегулювання простроченої заборгованості із Позичальником має право з використанням 

системи UKRSIB online направляти Позичальнику документи, що підтверджують заборгованість Позичальни-
ка,  (в т.ч. розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів, підставу їх нарахування) та всі не-
обхідні документи та дані, передачу яких Позичальнику вимагає законодавство, що регулює порядок роботи 
з питань простроченої заборгованості».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а са-
ме: 10.07.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил є 24.07.2021 р. 

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту                Полянчук О. В.

 Заява про екологічні наслідки діяльності
Передбачається «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі з об’єктами соці-

ального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва». Всьо-
го проектується 3730 квартир. 

На ділянці також запроектоване улаштування:
- Наземний паркінг на 1091 машино-місць;
- Торгово-офісний центр;
- ДНЗ на 240 місць;
- стадіон;
- майданчику для сміттєвих контейнерів.
Проектом благоустрою передбачається:
- улаштування дорожнього покриття та тротуарів; 
- улаштування газонів і озеленення;
Водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, дощова каналізація плануються від централізованих ін-

женерних мереж міста, в межах обсягів відповідних ТУ.
Вплив на геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, мікроклімат, на тваринний світ незначний. Залишковий вплив буде здій-

снюватись на повітряне середовище, рослинний світ. Викиди запроектованих джерел (рух автотранспорту територією) становитимуть: 
Речовина Валовий річний викид, т/рік Максимально секундний викид, г/с

Діоксид азоту (NO2) 0,072621846 0,046696146
Оксид вуглецю (CO) 0,654643024 0,420938158
Діоксид сірки (SO2) 0,007110482 0,004572069
Сажа (C) 0,008321156 0,005350538
Аміак (NH3) 0,0000077891 0,00000500844
Метан (CH4) 0,00316593 0,002035706
Оксид діазоту (N2O) 0,000510179 0,000328047
Вуглекислий газ (CO2) 10,02017058 6,443010917
Неметанові леткі органічні сполуки 0,113004081 0,072662089
Бенз(а)пірен (C20H12) 0,0000360223 0,0000231625
Сумарно 10,87959109 6,99562184
 

Викиди забруднюючих речовин від об’єкту не створюють небезпечних концентрацій у атмосфері в районі розташування, вплив 
об’єкту на атмосферне повітря в межах нормативів. Внаслідок реалізації проекту можливе утворення відходів, що передаються спе-
ціалізованим організаціям. Збір, збереження та вивезення відходів для знешкодження спеціалізованими організаціями виключає їх 
вплив на навколишнє середовище в районі розміщення об’єкту.

№ п/п Вид відходів Кількість, т/рік Клас небезпеки Код за КВ ДК 005-96 Спосіб знешкодження відходів 
1 Тверді побутові відходи 2492395 4 7720.3.1.01 Передається для знешкодження спе-

ціалізованим підприємствам відповід-
но до договору 

Відходи 
Відповідно до п. 3. «Норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті  Києві на 2018-2022 роки», норма надання по-

слуг з вивезення великогабаритних відходів на одного мешканця встановлюється на рівні 12 відсотків норми надання послуг з ви-
везення твердих побутових відходів для жилих будинків, під час укладання договорів додається до основного показника, що вра-
ховано під час проведення розрахунків. 

Розрахунок утворення господарсько-побутових відходів:
Загальна кількість мешканців  : 5227 чол.
Від мешканців: 425,7 кг/рік х 5227 х10-3= 2225,1339 т/рік.
всього: 2225,1339+(2225,1339х0,12)= 2492149,968 т/рік
від працівників офісів
99,4 кг/рік х1070 х10-3= 106,358 т/рік;
Від торговельних площ 
77,0 кг/рік х645,03х10-3= 49,66731 т/рік;
Від ДНЗ
137,8 кг/рік х645,03х10-3= 88,885134 т/рік;
Сумарно — 2492395 т/рік
Викиди від руху автотранспорту 
Проектом запроектовано паркінг  на 1091 машино-місце. Паркінги призначено для тимчасового зберігання автомобілів відві-

дувачів комплексу. 
Для розрахунку прийнято:
- кількість автомобілів що працюють на бензині — 70%
- кількість автомобілів, що працюють на дизельному паливі — 30%
Кількість одночасних в’їздів та виїздів з/в паркінгу в годину «пік» (кількість автомобілів, які в’їжджають до паркінгу та кількість 

автомобілів, які виїжджають), прийнято відповідно 4% та 6% від кількості машино-місць. Швидкість руху автомобілів — 5 км/год.
Напрямок руху — двосторонній. В місцях пересікання напрямків регулювання руху здійснюється дорожніми знаками. Напрямок 

руху та місця, де зупинка заборонена, позначається дорожньою розміткою, яка наноситься на проїзну частину. Машиномісця по-
значаються розміткою з нумерацією.

Технічне обслуговування автомобілів не допускається і здійснюється поза стоянкою спеціалізованими станціями обслугову-
вання.

Повідомлення про надання дозволу  
на спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваної  

Борищик Тамари Леонардівни
Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду 

Луганської області від 08.07.2021 (справа № 428/6033/21) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно Борищик Тамари Леонардів-
ни, 30.12.1953 р.н., що зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, Щастинський (Станично-Луганський) ра-
йон, с. Нижньотепле, у кримінальному провадженні 
№ 22021130000000031 від 08.02.2021.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 
15.07.2021 о 10:00, 16.07.2021 о 10:00 в Луганську облас-
ну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до прокурора відділу Окоп-
ного С. В. (каб. 121) для участі у допиті як підозрюваної у 
кримінальному провадженні № 22021130000000031 від 
08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, проведенні ін-
ших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання досту-
пу до матеріалів досудового розслідування, вручення обви-
нувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ

Тараненко Анатолій Михайлович, 27.07.1973 
р.н., що мешкає за адресою:  Полтавська область, 
Козельщинський район, с. Буняківка, вул. Базар-
на, буд. 22, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 13.07.2021, 14.07.2021, 
15.07.2021, 16.07.2021 року у період часу з 09.00 
до 18.00 годин до Першого слідчого відділу Те-
риторіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську, 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Героїв України, 21, для проведення за Вашою 
участю слідчих дій у кримінальному провадженні  
№ 62021050000000181 від 29.01.2021 за ч. 3 ст. 408 
та ч. 3 ст. 410 КК України — вручення Вам повідо-
млення про підозру, допиту у якості підозрювано-
го, обрання запобіжного заходу та проведення ін-
ших слідчих дій у якості підозрюваного, відповід-
но до вимог ст. ст. 42, 45-48, 54, 183-184, 278 КПК 
України.

Повістка про виклик підозрюваного  
Москаленка В. В. 

На підставі ст. 133, 135 КПК України викликається 
підозрюваний Москаленко Віталій Володимирович, 
15.02.1977 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька обл., Старобешівський район, с. Кумачове, вул. 
Кільцева, буд. 3, 12.07.2021 об 11:00, 13.07.2021 об 
11:00 до старшого слідчого Третього слідчого відді-
лу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Краматорську, Алексенка Артема 
Андрійовича, за адресою: Донецька обл., м. Маріу-
поль, пр. Металургів, буд. 193, каб № 504, для учас-
ті у допиті у якості підозрюваного, проведенні інших 
слідчих (процесуальних) дій у кримінальному про-
вадженні № 42014051100000150 від 11.08.2014 за 
ч. 2 ст. 408 КК України. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ЛЕВЧЕНКА І. Б. 

Громадянин України Левченко Ігор Борисо-
вич, 22.05.1967 року народження, зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Окраїнна, буд.108, на підставі ст. ст. 133, 135, 139, 
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись в пері-
од часу з 09 год.00 хв. до 18 год. 00 хв. 14.07.2021, 
15.07.2021, 16.07.2021 до слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
до слідчого в ОВС Кучерової Юлії Юріївни за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських десантників, буд.20, кабінет №12, для прове-
дення слідчих (процесуальних) дій за Вашою учас-
тю та вручення процесуальних документів у кримі-
нальному провадженні №22020050000000026, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
27.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. 

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.
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Коти й собаки можуть інфікуватися вірусом 
від власних господарів

ЕКСПЕРИМЕНТ. Домашні 
тварини, зокрема коти й со-
баки, господарі яких інфікова-
ні коронавірусом, теж можуть 
захворіти на COVID-19, свід-
чать дослідження нідерланд-
ських науковців з університе-
ту міста Утрехт.

Дослідники протестували 
310 домашніх тварин із 196 
домогосподарств, у власників 
яких було виявлено корона-
вірусну інфекцію. Тести шес-
ти котів і сімох собак дали по-
зитивний результат, а 54 до-
машні тварини мали антиті-
ла проти вірусу. «Ми побачи-
ли, що близько 20% тварин 
було інфіковано», — сказала 
мікробіологиня Ельз Броенс, 
яка очолювала проєкт. Тому, 
за її словами, людям, хворим 
на COVID, варто уникати без-
посереднього контакту не ли-
ше з іншими членами роди-
ни, а й з домашніми улюблен-
цями. 

Домашні тварини легко пе-
реносять коронавірусну ін-
фекцію, більшість взагалі не 
має жодних симптомів. Учені 
остерігалися, що вони можуть 
бути поширювачами інфекції, 
але первинні результати до-
слідження свідчать, що це не 
так. «Тварини, які отримали 
позитивні результати, швид-

ко одужували від вірусу. Тож 
це обнадіює», — сказала Ельз 
Броенс.

Тестування домашніх тва-
рин на COVID-19 працює так 
само, як тестування людей 
за допомогою ПЛР-тесту. Для 

експерименту тестували ве-
ликих і малих тварин, поро-
дистих і змішаної крові, при 
цьому вчені вдягали рукавич-
ки, захисні маски, оскільки 
не були впевнені, чи заражені 
тварини, і чи можуть вони бу-

ти джерелом інфекції. Однак 
науковці зауважують, що це 
дослідження не доводить, чи 
можуть домашні тварини бути 
сприйнятливими до нових ва-
ріантів коронавірусу, таких як 
штам «Дельта».

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Олімпійські ігри 
пройдуть без глядачів

СПОРТ. Організатори Олімпійських ігор вирішили не до-
пускати глядачів і вболівальників на трибуни спортивних зма-
гань, які пройдуть у Токіо з 23 липня по 8 серпня. Про це по-
відомляє Reuters. Окрім цього, уряд Японії оголосив у столи-
ці надзвичайний стан для боротьби з коронавірусом, який роз-
почнеться з наступного понеділка. Про це рішення повідомив 
прем’єр-міністр країни Йошіхіде Суга. «Беручи до уваги розпо-
всюдження нових штамів коронавірусу, нам необхідно посили-
ти всі контрзаходи», — наголосив глава уряду. Надзвичайний 
стан було оголошено після зустрічі оргкомітету, уряду та прези-
дента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який 
перебуває з візитом у Японії.

Згідно з вимогами закону про надзвичайний стан у японській 
столиці, бари та ресторани не продаватимуть алкоголь і зачи-
нятимуться о 20:00.

Друга хвиля коронавірусу накрила Японію у квітні, але ни-
ні спостерігається відносно низька кількість випадків захворю-
вання. Цього тижня тут фіксували в середньому до двох тисяч 
нових випадків щодня, з яких майже тисяча припадали на То-
кіо. Розгортання кампанії з вакцинації у країні триває повільно, 
лише близько 15% населення повністю вакциновано. На сьо-
годні в’їзд в Японію заборонено громадянам із 159 країн. 

Самі жителі не схвалюють проведення Олімпійських ігор у 
часи пандемії. Опитування, проведене газетою «Асахі Шим-
бун» у червні, засвідчило, що понад 80% населення хотіло б 
скасувати проведення Ігор або перенести їх на наступний рік. 

Ескіз роботи да Вінчі продали на аукціоні
МИСТЕЦТВО. Невеликий 

малюнок розміром сім на сім 
сантиметрів авторства гені-
ального Леонардо да Вінчі, на 
якому зображено голову вед-
медя, продано на аукціоні у 
Лондоні за 8,8 мільйона фун-
тів стерлінгів (12,2 мільйона 
доларів), що є рекордом для 
малюнків художника. Цій ро-
боті да Вінчі близько 500 ро-
ків.

За даними аукціонного бу-
динку Christie’s, це лише кіль-
ка малюнків італійського май-
стра епохи Відродження, «Го-
лова ведмедя» — один із не-
багатьох малюнків Леонардо 
да Вінчі, які ще перебувають 
у приватній власності.

Малюнок було створено за 
допомогою срібної голки — 
спеціального срібного стерж-
ня, заточеного з одного бо-
ку та прикріпленого до мідно-

го держака — на рожево-бе-
жевому папері. Він входить до 
серії невеликих малюнків да 
Вінчі із зображеннями тварин, 
які датовано початком 1480-х 
років. Експерт дому Christie’s 
Летіція Массон називає техні-
ку срібної голки дуже склад-
ною, за якої не можна допус-
титися жодної помилки. Вона 
також зауважує, що Леонар-
до да Вінчі захоплювався при-
родою й тваринами зокрема.

Ескіз «Голова ведмедя» ра-
ніше належав британському 
живописцеві й колекціонеру 
серу Томасу Лоуренсу, перш 
ніж його продали Christie’s у 
1860 році.

У 2017 році картину із зо-
браженням Ісуса Христа, що, 
як вважають фахівці, напи-
сав да Вінчі, продали в Нью-
Йорку на аукціоні за рекордні 
450 мільйонів доларів.

Людям, хворим на COVID-19, варто уникати контакту зі своїми домашніми улюбленцями
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У США ведмідь грізлі вбив туристку
ДИКА ПРИРОДА. 65-річна 

медсестра Лія Локан із Калі-
форнії подорожувала штатом 
Монтана на велосипеді ра-
зом із двома товаришами. На 
ніч вони зупинилися в райо-
ні Овандо, що поблизу наці-
онального парку Глейшер — 
лісового та гірського масиву, 
що простягається до кордону 
з Канадою, повідомляє ВВС.

Уперше ведмідь підій-
шов до табору близько тре-
тьої ночі, але згодом утік. Ту-

ристи прибрали їжу зі сво-
їх наметів, щоб вона не при-
ваблювала тварину, зміцни-
ли намети й знову заснули. 
Але згодом грізлі повернувся 
до табору й напав на намет, 
де спала Лія Локан. Її товари-
ші застосували спеціальний 
газ для відлякування ведме-
дів. Це врешті-решт відігнало 
грізлі, але Лії допомогти вже 
не вдалося. 

Тепер правоохоронці та екс-
перти Служби рибних ресурсів 

і дикої природи США прочісу-
ють місцевість у пошуках вед-
медя-людожера. Вони кажуть, 
що планують вбити тварину, 
якщо знайдуть її. До пошуків 
залучили приватну рятувальну 
фірму з гелікоптером. За роз-
рахунками експертів, ведмідь, 
який убив жінку, важить 180 
кг. На місці нападу виявили йо-
го ДНК. Тепер ці зразки порів-
нюватимуть зі зразками вед-
медів, які потраплять у пастки, 
щоб точно з’ясувати, чи справ-

ді вдалося зловили того само-
го грізлі-вбивцю. 

Зазвичай ведмеді напада-
ють на людей під час неспо-
діваної зустрічі в лісі або коли 
ведмедиця захищає своїх ди-
тинчат. Однак при цьому да-
леко не завжди тварина нама-
гається вбити людину. Тому в 
Службі рибних ресурсів та ди-
кої природи США стверджу-
ють: тварина, яка вбила Лію 
Локан, становить серйозну не-
безпеку для людей. 
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