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Міністр культури та інформаційної політики у відповідь 
на статтю володаря Кремля про нібито єдність росіян  
і українців

Дипломатія: становлення 
ІСТОРІЯ. Виставку з історії української дипломатії (до 30-річчя 

державної Незалежності України) розпочала роботу у приміщен-
ні Секретаріату Кабінету Міністрів. Відкрили її Міністр Кабінету Мі-
ністрів Олег Немчінов разом із заступником міністра закордон-
них справ Василем Боднаром, головою Державної архівної служ-
би Анатолієм Хромовим та головою правління Наукового товари-
ства історії дипломатії та міжнародних відносин професором Іри-
ною Матяш. 

Експонати знайомлять зі становленням української дипломатич-
ної та консульської служби як державного інституту, покликаного за-
хищати інтереси держави та її громадян. Виставка складається із 
двох експозицій: «Українська дипломатія 1917—1924 рр.: зароджен-
ня національних традицій» та «Іноземні дипломатичні представни-
цтва в Києві в 1917—1919 рр.: початок міждержавних відносин». 

Упродовж 2018—2020 років, повідомляє служба Міністра Кабі-
нету Міністрів, виставку експонували в Україні (Київ, Одеса, Львів, 
Ужгород, Острог) і за кордоном: в Австрії, Болгарії, Румунії, Сло-
ваччині, Угорщині, Франції. 

ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

691 
особа отримала повідомлення  

про підозру за фактом вчинення 
державної зради під час окупації 

Криму, 157 справ спрямовано до суду, 
винесено два вироки 

«Переписувати історію 
почали ще російські царі, 

коли привласнили назву 
«Русь» своїй Московії. 
Ось вам і «братство 

народов» по-російськи. Ми 
про це знаємо, тож 
заберіть його собі».

Зелені амбіції 
України та Європи 
збігаються

СПІВПРАЦЯ. Наша держава долучається до міжнародної 
спільноти у боротьбі зі змінами клімату 

2
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РАКУРС

У Харкові для містян 
запроваджують персональну 
картку, яка забезпечить 
привілейований доступ до системи 
муніципальних і комерційних послуг

ІНФРАСТРУКТУРА

Кореспондент «Урядового 
кур’єра»  передає емоції, які 
супроводжували традиційний 
видовищний «Тракторфест» 
на Черкащині

ЦИТАТА ДНЯ

Нові інструменти боротьби за доброчесність
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ. НАЗК розпочинає проєкт спільно зі «Львівським регуляторним хабом»  
та за підтримки міжнародних донорів

 Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Коли йдеться про регулятор-
ний контроль, слово «інстру-

мент» вживаємо умовно — не іс-
нує, на жаль, такого пристрою, 
який увімкнув у розетку, і все, 

корупції вже нема. Під інстру-
ментом розуміємо сукупність 
підходів та методик із вирішен-
ня цієї наболілої для України 
проблеми. 

І не лише для України. Для 
закордонних інвесторів важли-
вим є рівень доброчесності не 

лише в країні загалом, а й на ре-
гіональному рівні. Від цього за-
лежить, чи прийдуть вони до 
нас, чи шукатимуть краще міс-
це деінде. 

Від імені цих інвесторів на 
презентації проєкту виступив 
Посол Королівства Данії в Укра-

їні Олє Егберг Міккельсен. На 
його думку, підвищення культу-
ри доброчесності на локальному 
рівні  — вельми важливе завдан-
ня, розв’язати яке допоможе 
співробітництво місцевої влади 
та громадських організацій. По-
сол наголосив, що його країна — 

наш союзник у боротьбі з коруп-
цією в Україні. 

Данія запроваджує в себе ан-
тикорупційну програму ЄС і на-
дає допомогу реформам в Укра-
їні: «Ваш успіх — це наш 
успіх, ваша безпека — це 
наша безпека». 4
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Меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі та відповідну дорожню карту заходів підписали  
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчовіч
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оголошення

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

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за об-
винуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживан-
ня: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 26 липня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, заре-
єстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 26 липня 2021 року о 14 годині 00 хвилин 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51),  
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

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

Втрачене посвідчення 

судноводія малого/маломірного судна, виданого 

на ім’я Захарчук Володимир Іванович, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на моторний човен «Прогрес-4», бортовий 

реєстраційний номер КИВ 4790 К, судновласник 

Захарчук Володимир Іванович, 

вважати недійсним.

Після смерті 06.11.2003 року 
Пустільнік Марії Лавронівни, 1922 року народження, 

відкрилася спадщина. У Баштанській державній 
нотаріальній конторі Миколаївської області 

заведено спадкову справу № 21/2021 р. 
Розшукується спадкоємець за заповітом Пустільнік 

Юрій Якович. Спадкоємця прохання звернутися 
до нотаріальної контори за адресою: 56101, 
Миколаївська область, Баштанський район, 

м. Баштанка, вулиця Полтавська, 41, 
телефон:(05158)2-77-05 (вівторок, середа, четверг, 

п’ятниця, субота).

П’ята Харківська міська державна 
нотаріальна контора (відокремлений підрозділ)  

у зв’язку з відкриттям спадкової справи повідомляє 
про розшук можливих спадкоємців 
Артемова Володимира Леонідовича, 

17.07.1958 року народження, який помер 15 жовтня 
2017 року. Зацікавлених осіб просимо протягом 
місяця від публікації звернутися до нотаріальної 

контори за адресою: м. Харків, 
вул. Ярослава Мудрого, №26.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського 
міськрайонного суду від 09.07.2021 

(справа № 308/8249/21) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового 

розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22018070000000115 від 24.09.2018 стосовно 

підозрюваного Карасьова Володимира 
Васильовича, 25.12.1970 р.н., у вчиненні 

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК 
України, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Корнєва О. В.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова № 640/14422/16-к від 05.07.2021 надано дозвіл на здійснен-

ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016220000000127 від 31.05.2016 
стосовно Корнєва Олексія Володимировича, 30.10.1985 року народження, громадянина України, зареєстрованого 
за адресою: м. Харків,________________________, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення — 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Корнєва О. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Корнєв Олексій Володимирович, 30.10.1985 року народження, громадянин України, зареєстрова-

ний за адресою: м. Харків, ___________________________, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 19.07.2021, 20.07.2021, 21.07.2021 у період часу з 09.00 до 14.00 до службового кабінету 
№ 86 слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області старшо-
го лейтенанта юстиції Григоренка Геннадія Євгенійовича, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, для повідо-
млення про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення з матеріалами досудового розслі-
дування, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22016220000000127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2016, в якому 
Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення — злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 не-

можливості 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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, на-
явне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнен-
ня у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчо-
го судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик 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, визна-
ної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Авдеєва Максима Петровича, що обвинува-
чується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
22.07.2021 о 10:00 год. в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Єго-
рова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року, обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 20 липня 2021 року о 09:30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під голову-
ванням судді Педенко A. M.

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.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Федо-
ренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року, обвинуваче-
ної у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 20 липня 2021 року об 11.00 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під голо-
вуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Рога-
чова Дмитра Миколайовича, 09,06.1976 року, обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Рогачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року 
народження, обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 20 липня 2021 року о 10:00 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кивоноса, 25, під головуван-
ням 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 ДЛЯ САВИЧА АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
Національне антикорупційне бюро України повідомляє підозрюваного Савича Анатолія Володимировича, 

22.09.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, кв. 50, останнє ві-
доме місце проживання за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 5, кв. 76, про те, що 12.07.2021 слідчим суддею 
Вищого антикорупційного суду постановлено ухвалу (справа № 991/4291/21, провадження 1-кс/991/4354/21) 
про здійснення стосовно нього спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 52017000000000065 від 27.01.2017.

Ст. детектив Національного бюро: Іванов О. В. (тел.: (044) 246-33-98).

В провадженні Сєвєродонецького міськрайонного суду Луганської області знаходиться кримінальне про-
вадження № 1-кп/428/713/2021 (справа № 428/5912/21), внесене до ЄРДР за № 22020210000000007 від 
30.03.2020 року, у відношенні Чайки Олександра Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає Чайку 
Олександра Вікторовича у підготовче судове засідання, що відбудеться 22.07.2021 року о 15 годині 00 хви-
лин в залі судових засідань № 1 Сєвєродонецького міського суду Луганської області: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 19. Кримінальне провадження розглядається суддею 
Комплєктовою Т. О.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомлений з його змістом.

Відповідно до Наказу Товариства 

з обмеженою відповідальністю «СВС-ЕНЕРДЖІ» 

(далі — Товариство) №2/21 від 30 червня 

2021 року, Товариство повідомляє про скасування 

всіх довіреностей, виданих Товариством 

з 15 листопада 2013 року (дата проведення 

державної реєстрації) до 30 червня 

2021 року включно.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання в якості обвинуваченого Дяченка 
Юрія Вікторовича, 10.11.1968 р. н., уродженця м. Лу-
тугине Луганської області, громадянина України, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лу-
тугине, вул. Лихачова, 57, кв. 68.

Судове засідання відбудеться 23 липня 2021 року 
о 10:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Полєта-
єва Олександра Миколайовича як: обвинуваченого на 15 год. 
00 хв., 22 липня 2021 року у кримінальному провадженні за  
№ 420151103500001201 від 08 вересня 2015 року за обвину-
ваченням Полєтаєва Олександра Миколайовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3,  
каб. 45.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя Мельниченко Л. А.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Федотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Федотенков Олек-
сандр Миколайович, 07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 22 липня 2021 року о 13-00 год. в при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шуто-
ва, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне 
провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року народження, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Моісеєнко Тетяна Іл-
лівна, 06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 22 липня 2021 
року о 10-30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб.4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої 
в порядку спеціального судового провадження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Сидоренка Олександра Валерійо-
вича, 15 березня 1965 року народження, уродженця міста Слов’янськ Донецької області, зареєстрова-
ного за адресою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв. 16, у судові засідання, які 
відбудуться 23 липня 2021 року о 10 год. 00 хв. та 30 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв. в залі судових за-
сідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О. В. у судові засідання, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Повідомлення щодо відомостей про підозрюваного, стосовно якого слідчим суддею 
постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування

Офіс Генерального прокурора повідомляє, що слідчим суддею Шевченківського районного су-
ду м. Києва 06.07.2021 (справа № 761/22912/21) постановлено ухвалу про здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014051030001612 від 13.08.2014 
за підозрою Безлєра Ігоря Миколайовича, 30.12.1965 року народження, уродженця м. Сімферо-
поль АР Крим, останнє відоме місце проживання: м. Сімферополь, тимчасово окупована терито-
рія України, громадянина Російської Федерації, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України.

Відділ 18/2/2
Офісу Генерального прокурора

Втрачений  
Договір дарування,  

посвідчений 
Київською державною 

нотаріальною конторою 
№ 5 від 28.08.2003 № 6-637, 
та зареєстрований в бюро 
10.10.2003 за реєстровим  
№ 18, вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +18  +23 +30  +35 Черкаська +18  +23 +30  +35
Житомирська +18  +23 +30  +35 Кіровоградська +18  +23 +30  +35
Чернігівська +18  +23 +30  +35 Полтавська +18  +23 +30  +35
Сумська +18  +23 +30  +35 Дніпропетровська +18  +23 +30  +35
Закарпатська +17  +22 +26  +31 Одеська +19  +24 +30  +35
Рівненська +17  +22 +29  +34 Миколаївська +18  +23 +30  +35
Львівська +16  +21 +28  +33 Херсонська +19  +24 +31  +36
Івано-Франківська +16  +21 +27  +32 Запорізька +18  +23 +31  +36
Волинська +17  +22 +29  +34 Харківська +18  +23 +30  +35
Хмельницька +17  +22 +29  +34 Донецька +18  +23 +31  +36
Чернівецька +16  +21 +27  +32 Луганська +18  +23 +31  +36
Тернопільська +17  +22 +29  +34 Крим +18  +23 +31  +36
Вінницька +18  +23 +30  +35 Київ +20  +22 +32  +34

Укргiдрометцентр

У ЄС заборонять автомобілі з бензиновими 
двигунами

ДОВКІЛЛЯ. Єврокомісія 
внесла пропозицію про по-
вну заборону продажу в ЄС 
усіх автомобілів, двигуни яких 
працюють на бензині або ди-
зельному пальному. Таку про-
позицію в межах реалізації 
зеленої угоди вніс віцепрези-
дент ЄК Франс Тіммерманс 
під час представлення кліма-
тичного пакета, який закла-
дає основи європейської клі-
матичної політики на наступні 
30 років. Франс Тіммерманс 
запропонував заборонити в 
Євросоюзі гібридні авто на 
користь електромобілів.

Виведення з обігу всіх ав-
томобілів із двигунами вну-
трішнього згоряння  можна 
досягнути шляхом поступо-
вого скорочення норми вики-
дів СО2 на кілометр, яка ста-
новить 95 грамів на кілометр. 
До 2035 року її буде зменше-
но до 0 грамів на кілометр, 
що стане фактичною заборо-
ною продажу автомобілів, які 
працюють на бензині й дизе-
лі. Для стимулювання прода-
жу й популярності електромо-

білів Єврокомісія збирається 
запропонувати норму, згідно 
з якою автошляхи матимуть 
спеціальні зарядні станції че-
рез кожні 150 кілометрів.

Головною метою цього но-
вовведення стало зменшен-
ня викидів парникових га-
зів щонайменше на 55% до 
2030 року. Адже згідно із 

зобов’язанням, яке взяла на 
себе Єврокомісія під керівни-
цтвом Урсули фон дер Ляєн, 
до 2050-го ЄС не має викида-
ти вуглець в атмосферу. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У Нідерландах знову 
закрили нічні клуби

ПАНДЕМІЯ. Нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте пе-
репросив за «помилкові висновки», внаслідок яких у країні бу-
ло скасовано більшість обмежувальних заходів, спрямованих 
на стримування коронавірусу. Послаблення, які почалися три 
тижні тому, призвели до найвищого зростання рівня захворю-
ваності у країні за цей рік. Головна причина полягає в тому, 
що нідерландська молодь із запалом занурилася в нічне життя. 

У зв’язку з цим минулого тижня уряд Нідерландів поновив 
деякі обмеження на роботу барів, ресторанів і закрив нічні клу-
би. Ще зовсім нещодавно Марк Рютте відкидав критику у свій 
бік щодо надто поспішного скасування локдауну, називаючи 
скасування обмежувальних заходів логічним кроком. Та після 
того як державний інститут охорони здоров’я Нідерландів пові-
домив про зростання кількості хворих до 10 тисяч на день, Рют-
те вирішив просити вибачення. Щоправда, стрімке зростання 
захворюваності не призвело до значного збільшення кількос-
ті госпіталізацій та смертності, оскільки хворіє переважно мо-
лодь.

Нині понад 46% дорослого населення Нідерландів здебіль-
шого старшої вікової групи повністю провакциновано, а майже 
77% отримали першу дозу.

На Кубі спалахнули антиурядові протести
ОСТРІВ СВОБОДИ. У ку-

бинській столиці Гавані та ін-
ших містах країни пройшли 
багатотисячні акції протесту 
проти комуністичного уряду. 
Їхні учасники вимагають сво-
боди, демократії й рішучіших 
дій влади в боротьбі з панде-
мією коронавірусної хвороби. 
Як повідомляє агентство AFP, 
серед гасел демонстрантів — 
«Геть диктатуру» і «Ми не бо-
їмося».

За останню добу в країні за-
реєстрували рекордну кіль-
кість хворих. Люди вимагають 
від влади прискорити темпи 
вакцинації. Минулого тижня на 
Кубі схвалили вакцину влас-
ного виробництва Abdala 2.  
Це перша вакцина, створена 
у країнах Латинської Америки 
і Карибського басейну. Однак 
протестувальники кажуть, що 
річ не лише в пандемії. Вони 
обурені зростанням дефіциту 
електроенергії та продоволь-
ства у країні.

Антиурядові демонстрації 
— велика рідкість для сучас-
ної Куби. Останні акції протес-
ту були тут майже 30 років то-

му. Тоді, 1994-го, кубинці ви-
ходили на вулиці, протестую-
чи проти політики Фіделя Ка-
стро. Нинішній президент Ку-
би Мігель Діас-Канель звину-
ватив США і кубинсько-амери-
канську мафію у розпалюван-
ні заворушень на острові.

За даними агентства 
Reuters, на вулицях Гавани 
з’явилися автомобілі силових 
відомств, оснащені кулеме-
тами. Президент Діас-Канель 
закликав комуністів виходити 
на вулиці й давати відсіч про-
тестувальникам. За його сло-

вами, настав час захистити 
революцію. «Ми готові віддати 
своє життя. Їм потрібно буде 
переступити через наші трупи, 
якщо вони захочуть зустріти-
ся з революцією. Ми готові до 
всього і битимемося на вули-
цях», — заявив Діас-Канель.

Висловлення протесту на вулицях — рідкісне явище для Куби. Отже, нинішні причини 
дуже вагомі 
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Удар блискавки смертельний
НАЧЕ ПОРОБЛЕНО. У місті 

Джайпур на півночі Індії вна-
слідок удару блискавки заги-
нуло щонайменше 16 людей, 
майже десятеро зазнали по-
ранення. Усі вони намагали-
ся зробити селфі під дощем 
на вершині сторожової вежі, 
розташованої на популярно-
му туристському об’єкті міста 
Форті Амер, зведеному в ХІІ 
столітті. Представник поліції 
повідомив, що на вежі фор-
ту загинули переважно мо-

лоді. Загалом у момент тра-
гедії там перебувало 27 лю-
дей. Коли блискавка влучила 
у форт, дехто встиг зістрибну-
ти на землю. 

За повідомленнями індій-
ських ЗМІ, того самого дня у 
штаті Раджастан, де лежить 
місто Джайпур, блискавка 
вбила ще дев’ятьох. Є заги-
блі внаслідок удару блискав-
ки і в інших штатах. За офі-
ційними даними, блискав-
ки щорічно вбивають в Індії 

близько двох тисяч людей. 
Департамент метеорології за-
явив, що смертність від ударів 
блискавки у країні подвоїлася 
з 1960-х років. Однією з при-
чин цього експерти назива-
ють глобальне потепління та 
зміни клімату.

Коли гроза застала вас зне-
нацька на вулиці, пам’ятайте 
про правила безпеки, які да-
дуть змогу уникнути уда-
ру блискавки. Шукайте при-
тулок у будівлі чи хоч маши-

ні, намагайтеся уникати вели-
ких відкритих просторів і па-
горбів. Якщо вам ніде схова-
тися, зробіть із себе якомога 
непомітнішу мішень: присядь-
те і втягніть голову в плечі. Не 
ховайтеся від грози під вели-
кими крислатими деревами, 
особливо якщо вони само-
тньо стоять посеред поля. Як-
що у момент бурі ви перебу-
ваєте на воді, якнайшвидше 
доберіться до берега й зали-
ште пляж. 
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2035 рік, як очікується, стане останнім для традиційних автівок на вуглеводневому 
паливі 
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