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Міністр охорони здоров’я про заходи, спрямовані  
на мінімізацію вірогідності нового спалаху COVID-19  
і чергового осіннього локдауну  

МОН контролює 
вчасність платні

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ. На 1 липня видатки загального фонду 
держбюджету на оплату праці освітян профінансовано вчасно і в 
повному обсязі. Освітню субвенцію надано з держбюджету міс-
цевим бюджетам і спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджет-
ного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих 
бюджетів і використовуються у наступному бюджетному пе-
ріоді з урахуванням цільового призначення — на оплату пра-
ці з нарахуваннями. Цього року освітня субвенція становитиме  
98 978 993,8 гривні. Залишки на 01.06.2021 — 6 938 074 гривні.

МОН спільно з департаментами (управліннями) освіти і нау-
ки облдержадміністрацій відстежує кошти й вживає заходів для 
вчасної виплати заробітних плат педагогам шкіл. У міністерстві 
звертають увагу обласних, міських, селищних і сільських рад те-
риторіальних громад на необхідність оперативного розподілу ко-
штів для вчасної виплати педагогам заробленого. 

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

17 млрд м3

природного газу треба накопичити 
у сховищах до 15 жовтня для 

нормального проходження наступного 
опалювального сезону 

«Якщо людей, старших за  
60 років, вакцинують хоч 

на 80%, то потенційне 
зростання кількості 
хворих для системи 

охорони здоров’я буде 
некритичним».

Депутати підтримали 
Бюджетну декларацію 
на 2022—2024 роки

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ. Це візія та ефективність держави,  
що дає кожному українцеві відчуття безпеки
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Чи складно працювати бухгалтером? 
Як перебороти труднощі у повсякденній 
роботі? «Урядовий кур’єр» поспілкувався 
з головним бухгалтером успішного 
полтавського підприємства

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Указ Президента 
України «Питання 
Національної премії 
України імені Тараса 
Шевченка»
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ЦИТАТА ДНЯ

Земля — найвигідніший депозит
РЕФОРМА. Мінагрополітики, Рівненська ОДА та Всеукраїнська асоціація громад уклали 
меморандум про співпрацю в аграрній галузі та земельній децентралізації

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд, зокрема міністерство 
аграрної політики та про-

довольства, активно роз’яснює 
суть земельної реформи на міс-
цях і прагне налагодити комуні-

кацію із громадами. Адже земля 
— ресурс безцінний. 

«Повернувши історичну спра-
ведливість та право кожного се-
лянина розпоряджатися своєю 
землею, ми наголошуємо: не по-
спішайте її продавати, адже ка-
піталізація лише зростатиме», 

— наголосив заступник міністра 
аграрної політики та продоволь-
ства Тарас Висоцький, перебу-
ваючи з офіційним візитом на 
своїй малій батьківщині Рівнен-
щині. 

Експерти кажуть: лише 5—7% 
наших співгромадян готові роз-

глядати питання продажу своїх 
паїв. Адже в найближчі два роки 
прогнозують зростання цього ак-
тиву в ціні аж до 70%. Він, до речі, 
дуже вигідний економічно навіть 
порівняно з банківським депози-
том та орендою житла. Бо оренда 
землі нині дає людям до 8, а по-

декуди вже й до 10% у валюті. Де 
ще можна заробити такі гроші?

До речі, приблизно стільки, 
попередньо розрахувавшись із 
податковою, сплачує селянам за 
оренду їхніх паїв знаний 
на Рівненщині господар 
Петро Ягодка. 3
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ОГОЛОШЕННЯ

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 20215317962)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,  

з метою виявлення, збору та врахування зауважень і пропозицій громадськості 
щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні корисні компо-

ненти — етан, пропан, бутани, гелій) Юліївського родовища (Золочівський блок) 
згідно з  спеціальним дозволом на користування надрами від 31.05.2021 року 
№ 6517. 

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева про-
дукція — підготовлена до споживання природний газ,  конденсат. Роботи на ро-
довищі здійснюватиме — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазви-
добування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родови-
ща буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Під час роз-
робки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом наявної 
потужності.

В адміністративному відношенні Юліївське родовище (Золочівський блок) роз-
ташоване у межах Богодухівського та Харківського районів Харківської області 
України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа родовища  
13,75 км2. Розширення та зменшення меж родовища не передбачається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки 

родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з електричним при-
водом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромережі, відповідної по-
тужності, 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 обгово-

рення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 

екологічної оцінки та контролю,
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 еколо-

гічної 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 якому буде визначено допустимість провадження такої пла-
нованої 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 впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

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

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано-
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропози-
ції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабі-
нетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадські 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 ор-

ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю,

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 еколо-

гічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-

ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю,

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 еколо-

гічної 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 314 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 19 лип-
ня 2021 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, 
контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», Харківська 
область, Балаклійский район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна особа Ке-
кіс Альона Вікторівна, тел +38095 516 55 28.

Богодухівська районна рада, Харківська область, м. Богодухів, пл. Свято-Ду-
хівська, 2.

Харківська районна рада, Харківська область, м. Харків, вул. Григорівське шосе,  
буд. 52.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Немерюк Андрій Іванович, 06.08.1973 р.н., зареєстро-
ваний за адресою:  Україна,  м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, 
громадянин України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 
КПК України, повідомляю Вам про завершення досудового слідства у 
кримінальному провадженні №52020000000000455 від 20.07.2020, за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 42, ст. ст. 133, 135, 297-5 Кримінального 
процесуального кодексу України, Ви викликаєтесь на 11-00 20.07.2021 
в кабінет № 453 НАБУ (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3) до старшо-
го детектива Національного антикорупційного бюро України Сичова 
Олександра Олександровича та прокурора відділу управління процесу-
ального керівництва, підтримання державного обвинувачення та пред-
ставництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу 
Генерального прокурора Скибенка Олексія Ігоровича для проведення 
процесуальних дій, вручення повідомлень та процесуальних докумен-
тів, а також обвинувального акта.

Вашим захисникам — адвокатам Васькіній В. О., Шкаровському Д. О. 
скеровано повідомлення про завершення досудового розслідування та 
вручення обвинувального акта.

Старший детектив НАБУ 
Сичов О. О. (тел. +38 044 3639723)

Прокурор САП Офісу Генерального прокурора 
Скибенко О. І. 

(тел. +38 044 2004943)

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Барабашу Олександру Івановичу

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України, викликає підозрюваного Ба-
рабаша Олександра Івановича, 13.08.1962 р.н., проживаючого за адре-
сою: Дніпропетровська область, м.Кам’янське, вул.Вокзальна, 10, кв.3, 
на 23.07.2021 об 11 год. 00 хв. і 26.07.2021 об 11 год. 00 хв. до Харків-
ського територіального управління Національного антикорупційного 
бюро України, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 140, для 
проведення допиту у кримінальному провадженні 12016040000000015 
від 12.01.2016. 

Детектив Національного бюро: Хлистун Володимир Валерійович 
(тел.: (098) 3582848).

ПОВІСТКА 
про виклик

Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 21, 22 та 23 
липня 2021 року о 10 год. 00 хв. до детектива Національного бюро 
Швидкого Ярослава Юрійовича в каб. № 439 Національного антико-
рупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 
3, тел. +38(044)363-97-20, для допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015000000002833 від 25.12.2015, за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 2 
ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України. Поважні причини неприбуття зазначе-
ні в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття зазначені в ст. 139 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО ДЕРКАЧА О. В.

Деркач Олег Валерійович, 27.02.1970, останні відомі адреси прожи-
вання: пров. Благовісний, 23, м. Жашків, Черкаська обл., вул. Малино-
ва, 19, м. Жашків, Черкаська обл., вул. Малогвардійців, 12, м. Жаш-
ків, Черкаська обл., пров. Чапаєва, 23, с. Тетерівка (колишній Жашків-
ський р-н) Уманський р-н, Черкаська обл., на підставі ст.ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитись 20 липня 2021 року о 10 год. 00 
хв. до прокурора Уманської окружної прокуратури Черкаської облас-
ті Моспан М. В., тел. (04744)3-02-20, за адресою: вул. Європейська, 
27, м. Умань, Черкаська обл. для участі у проведенні процесуальних 
дій під час досудового розслідування по кримінальному провадженню  
№ 12013250130000052 від 21.02.2013 за ч. 1 ст. 382 КК України.

У випадку неявки до прокурора без поважних причин відповідно до 
вимог ст. 138 КПК України до Вас можуть бути застосовані наслідки, 
визначені ст. 139 КПК України.

В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київ-
ської області Гавенко O. Л. перебуває обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні відносно Каждана Сергія Владленовича за ознака-
ми злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 42015100010000016 від 
06.02.2015 року.

Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 01 жовтня 
2021 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області за адресою: Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання, 
в якості обвинуваченого, Фурмана Олега Олеговича, 23.02.1972 р.н., 
уродженця с. Заліське Тальнівського району Черкаської області, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Кривий Ріг, вул. Айвазовського, 23.

Судове засідання відбудеться 27 липня 2021 року о 10:00 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю. В.

Приватний нотаріус Білоцерківського ра-
йонного нотаріального округу Київської об-
ласті Кривенко Ірина Василівна (вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 2/9, кв. 4, м. Біла Церк-
ва, Білоцерківський район, Київська область, 
Україна, 09117, телефон +380972395671) по-
відомляє про відкриття спадщини до майна 
померлого 2 жовтня 2020 року Приймак Ми-
коли Андрійовича, 08.10.1936 року народжен-
ня, уродженця с. Ромашки Рокитнянського 
району Київської області, останнє місце про-
живання та реєстрації якого було в м. Біла 
Церква, вулиця Нєкрасова, буд. 95, кв. 261, 
Київської області, та просить спадкоємців по-
мерлого звернутися до нотаріуса для оформ-
лення спадщини.

Втрачений Договір купівлі-продажу 

нежитлового приміщення (вбудоване 

приміщення №03), розташованого 

за адресою: Дніпропетровська область, місто 

Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, 

будинок №31, вбудоване приміщення 03, 

виданий 03.12.2003 на ім’я Чічкань М. О., 

серія ВАР номер 832052, посвідчений 

приватним нотаріусом Огнєвою Н. О., 

вважати недійсним.

Втрачений Договір купівлі-продажу 

нерухомого майна, розташованого 

за адресою: Дніпропетровська область, 

місто Кам’янське, бульвар Героїв, будинок 1 

(один), приміщення 01 (нуль один), 

виданий 30.06.2017 на ім’я Холод В. В., 

серія НМО номер 729886, посвідчений 

приватним нотаріусом Моісєєнком Д. О.,  

вважати недійсним

Приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Войтенко Л. О., 

(03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 1)  
запрошує спадкоємців померлого — 

Мазепи Володимира Олександровича, 
17 вересня 1964 року народження.

Приватний нотаріус Краснокутська Г. О. 
повідомляє, що розшукуються спадкоємці 

після померлого 02.09.2020 Запорожця Юрія 
Петровича, 16.05.1932 р.н. Всіх, кого 
стосується ця інформація, прохання 

звертатися за адресою : м. Київ, 
вул. Березняківська, 4/1.

Судновий білет 

на човен Прогрес-2 з бортовим номером 

ДНП-1089-К, вважати недійсним 

у зв’язку з його втратою.

ПАТ «СК» КИЙ АВІА ГАРАНТ» 

(код ЄДРПОУ 30383799) повідомляє про рішення щодо добровільної 

відмови від ліцензій на провадження господарської діяльності 

з надання фінансових послуг зі страхування та запровадження 

процедури виходу із реєстру фінансових установ. 

Підстава — Рішення Наглядової ради ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» 

(Протокол № 89 від 26 травня 2021 року).

09.07.2021 Національний банк України прийняв рішення про ви-
ключення з Державного реєстру фінансових установ ПТ «ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ» МАЛТИЗ І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36876613), ТОВ 
«ФК «АЛЬКОР» (код за ЄДРПОУ 42736283), Кредитну спілку «Нафто-
газкредит» (код ЄДРПОУ 20564182), ПРАТ «АЛЬЯНС-ГАРАНТ» СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22897640), ПРАТ СК «ТЕКОМ-ЖИТ-
ТЯ» (ЄДРПОУ 32509024) та ПРАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»  
(ЄДРПОУ 34807946) на підставі поданих ними заяв.

Після померлого 11 липня 2019 року Бакакіна Геннадія Миколайо-
вича, 14 лютого 1933 року народження, відкрилася спадщина. Спад-
коємцям звертатися до нотаріуса протягом місяця від дня публікації 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 65, прим. 3; тел. 
066-173-61-65.

12.08.2020 року помер Братченко Леонід Іванович, після смерті яко-
го відкрито спадкову справу в 5-й Харківській нотаріальній конторі. 
Розшукуються спадкоємці Братченко Валерій Леонідович, 11.03.1973 
р.н., та Братченко Ігор Леонідович, 18.04.1967 р.н.

Розшукуються спадкоємці громадянина Мельника Миколи Мартья-
новича, 16 квітня 1942 року народження, померлого 24 січня 2021 ро-
ку в місті Бердянськ Запорізької області. Спадкоємцям, які мають на-
мір прийняти спадщину після померлого Мельника Миколи Мартьяно-
вича, необхідно звернутися у строк до 24 липня 2021 року до примі-
щення, що є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського ра-
йонного нотаріального округу Запорізької області Бондаренко Є. Д. за 
адресою: 71118, Запорізька область, Бердянський район, місто Бер-
дянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, офіс 19. Тел.: (06153) 
4-60-05; (068)3147386.

Повідомлення

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішен-

ня від 24.06.2021 №60/49-р/к у справі №54/60/55-рп/к.21 про вчинен-

ня ТОВ «МЕТЛАЙТ» (41831375) порушення, яке передбачене п. 13  

ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рішенням накладено 

штраф — 34 тис.грн.

ПОВІСТКА 
про виклик

Янукович Олександр Вікторович, 10.07.1973 р.н., відповідно до ви-
мог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 21, 22 
та 23 липня 2021 року о 16 год. 00 хв. до детектива Національного 
бюро Швидкого Ярослава Юрійовича в каб. № 439 Національного ан-
тикорупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сури-
кова, 3, тел. +38(044)363-97-20, для допиту як підозрюваного та про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42015000000002833 від 25.12.2015, за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, 
ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України. Поважні причини неприбуття за-
значені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття зазначені в ст. 139 
КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний — громадянин України Карасьов Володимир Васи-
льович, 25.12.1970 р.н., адреса: Луганська область, м. Красний Луч, 
3-й мікрорайон, буд. 17, кв. 53, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 19 липня 2021 року; о 
10 год. 00 хв. 20 липня 2021 року та о 10 год. 00 хв. 21 липня 2021 ро-
ку, до слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, за адресою: міс-
то Ужгород, вулиця Довженка, З, тел. 0312691341, для повідомлення 
Вам про підозру у кримінальному провадженні № 22018070000000115 
за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 cт. 111, ч. 2 cт. 15 ч. 2  
cт. 258 та ч. 1 cт. 14 ч. 2 cт. 258 КК України, а також для участі в прове-
денні слідчих та процесуальних дій.
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СУПЕРТОЛЕРАНТНІСТЬ. Па-
сажирів, які користуватимуть-
ся послугами авіаліній групи 
Lufthansa, на борту літака більше 
не вітатимуть звертанням «пані 
та панове». Натомість його замі-
нять гендерно нейтральною аль-
тернативою. Екіпажу запропоно-
вано використовувати такі приві-
тання: «Дорогі пасажири», «Лас-
каво просимо на борт» або просто 
«Доброго ранку (вечора)». Про 
це заявив офіційний представник 
Lufthansa німецьким ЗМІ. 

Компанія вже почала вико-
ристовувати гендерно нейтраль-
ну мову у внутрішньому спілку-
ванні, але поступово впроваджу-
ватиме зміни і щодо пасажирів. 
Це рішення стосується авіаком-
паній Lufthansa, Austrian Airlines, 
Brussels Airline, Swiss та Eurowings.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +18  +23 +30  +35 Черкаська +18  +23 +30  +35
Житомирська +17  +22 +29  +34 Кіровоградська +18  +23 +30  +35
Чернігівська +17  +22 +29  +34 Полтавська +18  +23 +30  +35
Сумська +16  +21 +29  +34 Дніпропетровська +18  +23 +30  +35
Закарпатська +16  +21 +28  +33 Одеська +17  +22 +30  +35
Рівненська +17  +22 +29  +34 Миколаївська +18  +23 +31  +36
Львівська +16  +21 +29  +34 Херсонська +19  +24 +31  +36
Івано-Франківська +15  +20 +28  +33 Запорізька +17  +22 +31  +36
Волинська +16  +21 +29  +34 Харківська +17  +22 +31  +36
Хмельницька +17  +22 +29  +34 Донецька +18  +23 +31  +36
Чернівецька +17  +22 +29  +34 Луганська +15  +20 +31  +36
Тернопільська +17  +22 +29  +34 Крим +20  +25 +30  +35
Вінницька +17  +22 +29  +34 Київ +21  +23 +32  +34

Укргiдрометцентр

За фальшивий ПЛР-тест — рік тюрми
ПАНДЕМІЯ. Надання підро-

блених негативних тестів на 
коронавірус жорстко карають 
у Євросоюзі. Видання Brussels 
Times повідомляє, що виправ-
ний суд Бельгії покарав чо-
ловіка, який намагався сісти 
на літак за підробленим ПЛР-
тестом. Йому було призначе-
но покарання у вигляді тюрем-
ного ув’язнення терміном рік. 
Бельгійська прокуратура за-
стерігає, що вживатиме жор-
стких заходів проти таких дій. 

Цей вирок стосується ви-
падку, який трапився на по-
чатку травня. Тоді пасажир, 
сідаючи на літак в аеропор-
ту Брюсселя, надав негатив-
ний результат ПЛР-тесту. 
Проте перевіряльників він чо-

мусь насторожив, і вони вирі-
шили перевірити дані в лабо-
раторії, яка нібито проводи-
ла тест. З’ясувалося, що тес-
ту з таким контрольним номе-
ром лабораторія не робила, а 
прізвища людину немає в ба-
зі даних. Зрештою пасажир зі-
знався, що купив підроблений 
тест за 30 євро.

Спочатку прокуратура за-
пропонувала обвинувачено-
му сплатити штраф 750 євро 
у межах мирової угоди, але 
він відмовився і не з’явився в 
суд. Тож його засудили зао-
чно до однорічного тюремно-
го ув’язнення та штрафу 4000 
євро. 

«Це дуже серйозне право-
порушення, — йдеться в рі-

шенні суду. — Міжнародні 
авіаперевезення — найпрості-
ший спосіб поширення панде-
мії у світі». 

На думку суду, фігурант 
справи продемонстрував ан-
тисуспільну й небезпечну по-
ведінку, яка не лише свідчить 
про повну відсутність пова-
ги до медичних працівників, а 
й могла поставити під загро-
зу здоров’я та безпеку попут-
ників.

Виїзд за кордон з несуттє-
вих причин дозволено в Бель-
гії з 19 квітня. Але після повер-
нення мандрівники мають за-
повнити спеціальну форму па-
сажира. Для боротьби зі зло-
вживаннями й порушення-
ми вимог до подорожей у ча-

си пандемії генеральна про-
куратура країни видала роз-
порядження про притягнення 
до відповідальності осіб, які 
фальсифікують такі форми 
або сертифікати тестування 
на коронавірус. У цьому роз-
порядженні йдеться, що лю-
дину, яка наважилася підро-
бити документи, слід викли-
кати до кримінального суду. 
Однак прокурор може спочат-
ку запропонувати обвинуваче-
ному укласти мирову угоду, в 
межах якої потрібно сплатити 
750 євро. 

У період з 19 квітня по 
11 червня у Бельгії вияви-
ли 576 осіб, які намагалися 
пред’явити фальшивий ПЛР-
тест. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

У США створили пістолет, 
який нагадує іграшку

НЕДИТЯЧІ ЗАБАВИ. Нова модель пістолета, схожого на іграш-
ку з кубиків Lego, яку випустила американська збройна компанія 
Culper Precision, викликала хвилю гострої критики. Компанія зая-
вила, що новий пістолет Glock, названий Block19, було розробле-
но «для того, щоб показати виняткове чисте задоволення від стрі-
лецьких видів спорту».

Проте це пояснення не задовольнило виробника іграшок Lego 
з Данії. Lego звернулося з вимогою припинити випуск зброї, яка 
вкрита кубиками, схожими на Lego. А громадські організації, які ви-
ступають за обмеження продажу зброї, назвали випуск нового піс-
толета «безвідповідальним і небезпечним». Представниця органі-
зації Everytown for Gun Safety Шеннон Воттс гостро розкритикува-
ла компанію-виробника. За її словами, існує ризик, що діти «захо-
чуть використати вогнепальну зброю, навіть ту, яка не буде схожа 
на іграшку», повідомляє CNN.

Компанія Culper Precision наполягає, що вирішила випустити 
Block19, аби показати, що зброя — для всіх і відповідальне володін-
ня та стрільба з неї — це приємно. У компанії наголосили, що вог-
непальну зброю можуть придбати лише ті, кому закон це дозволяє. 
Проте згодом президент Culper Precision Брендон Скотт повідомив 
журналістів, що після тривалих обговорень і консультацій з юриста-
ми компанія вирішила все-таки дослухатися до закликів Lego і зня-
ти нову модель пістолета з виробництва. 

До слова, у США заборонено виробляти дитячі іграшки, які точно 
відтворюють справжню зброю, але закон прямо не забороняє ви-
робникам виготовляти пістолети, що нагадують іграшку. 

Наймолодший у світі пілот здійснив 
кругосвітню подорож

НЕБО. 18-річний пілот по-
бив світовий рекорд Гіннесса, 
ставши наймолодшою люди-
ною, яка самостійно здійснила 
кругосвітню подорож на одно-
моторному літаку. Після трива-
лої мандрівки британець Тре-
віс Ладлоу приземлився у Ні-
дерландах, здолавши за 44 дні 
відстань 40 тисяч 72 кілометри. 
Йому 18 років і 150 днів, він на 
13 днів молодший за попере-
днього рекордсмена.

Після приземлення відваж-
ний юнак сказав журналістам, 
що вперше за кілька тижнів йо-
му не доведеться турбуватися, 
аби завтра встати якомога рані-
ше через складний рельєф міс-
цевості або близьку бурю. 

«Це дивне відчуття: я повер-
нувся, і завтра мені вже немає 
про що турбуватися», — ска-
зав пілот.

Тревіс Ладлоу вперше по-
летів, коли йому було лише 12 
років, став наймолодшим бри-
танським пілотом планера у 
14. Його рекордний рейс на лі-
таку 2001 Cessna 172R почав-
ся у Європі, пролягав Росією 
та Америкою, а потім він по-
вернувся через Канаду, Грен-

ландію та Ісландію. Протягом 
маршруту він зробив близько 
60 зупинок у дев’яти країнах.

Попередній рекордсмен Мей-
сон Ендрюс із Луїзіани (США) 
здійснив свій рейс 2018 року. 
Згадуючи власну подорож, він 
казав: «Це було справді найне-
безпечніше і найскладніше з то-
го, що ви могли здійснити в од-
номоторному літаку». 

Він заявив, що світові ре-
корди ставлять для того, щоб 
зрештою їх побив хтось ін-
ший: «У мене був рекорд. Я 
нічого не отримую від того, 
що лишатимуся рекордсме-
ном, тому цілком готовий пе-
редати цей факел наступно-
му». 

Рекорд Тревіса Ладлоу пе-
ревірено, він отримав відпо-

відний сертифікат-підтвер-
дження. Сам Ладлоу розпо-
вів, що планує встановити но-
вий рекорд на здійснення кру-
госвітньої подорожі на елек-
тричному літаку. Мати юно-
го льотчика сказала, що рада 
успішному поверненню сина, 
а вся родина неймовірно гор-
да з того, чого йому вдалося 
досягти. 

Тревіс Ладлоу вже мріє про новий рекорд: підкорити світ на електричному літаку
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Нові часи потребують гендерно нейтрального звертання до пасажирів

Щоб нікого не образити
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