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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Голова Меджлісу кримськотатарського народу  
про симетричні вимоги до Росії, до тих, які вона ставить 
Україні й вільному світу

Укрзалізниця додає 
три тисячі квитків

НАЗУСТРІЧ ПАСАЖИРАМ. Здійснено це завдяки скороченню 
бронювання для потреб залізничників. За результатами дата-ана-
літики, в одному з поїздів бронювання взагалі скасовано — забро-
ньовані місця не використовувалися. У дев’яти потягах кількість за-
броньованих місць скоротили вдвічі, а в трьох — на чверть, повідо-
мляє пресслужба УЗ. Раніше місця, які залишалися для робочих 
поїздок і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед від-
правленням потяга. Та часто-густо їх не встигали купувати, а заліз-
ниця втрачала прибуток.

«Після аналізу напрямків і заповнюваності поїздів стало зрозу-
міло, що є варіанти скоротити кількість таких броней, щоб дати па-
сажирам більше можливостей купувати квитки на поїзди заздале-
гідь. Майже 3000 квитків — це невеликий відсоток порівняно з тією 
кількістю, що Укрзалізниця продає щомісячно. Але пасажири рей-
сів № 738 Київ — Запоріжжя, № 7/8 Київ — Чернівці, № 82 Ново-
олексіївка — Харків та ще десяти точно відчують цю зміну», — ко-
ментує керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр 
Перцовський.

РЕФАТ ЧУБАРОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

230 млн доларів 
Світовий банк готовий до грудня надати 

Україні в межах глобальної ініціативи 
COVAX

«Чому б лідерам західних 
країн не заявити, що 

репресії в окупованому 
Криму не дозволяють їм 

проводити зустрічі 
й узагалі вести 

діалог з Путіним  
і його оточенням?» 

Україна і Польща:  
разом  
до європерспектив

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Наша країна прагне стати 
невід’ємною частиною Тримор’я, адже така співпраця 
матиме великий потенціал 
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

На Сумщині створюють 
кластери з виробництва 
м’яса і молока задля успішної 
конкуренції на продовольчих 
ринках Європи

АПК

У Нововодолазькій  територіальній 
громаді провели бібліотечну 
реформу, створивши у книгозбірнях 
багатофункціональні соціальні 
простори з різними формами дозвілля

ЦИТАТА ДНЯ

Хтось стріляє, а хтось відновити допомагає 
ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО. У прифронтовій Авдіївці на Донеччині після реконструкції відкрили  
сучасну опорну школу, яка свого часу потерпіла від обстрілів проросійських окупантів 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

«Підтримка реконструкції та 
відновлення Авдіївської 

опорної загальноосвітньої шко
ли №2 стала одним із найамбіт
ніших проєктів взагалі в історії 

незалежної Литви. У тісній спів
праці з Донецькою облдержадмі
ністрацією ми прагнули облашту
вати новим обладнанням та ство
рити сучасний освітній заклад із 
багатьма спортивними майданчи
ками. Ця вражаюча церемонія на
дає практичного значення успіш

ної співпраці між нашими країна
ми. Дружба України та Литви на
далі ставатиме все міцнішою», — 
запевнив під час урочистого від
криття навчального закладу на 
Донеччині заступник канцле
ра уряду Литовської Республі
ки Алмінас Мачюліс, який приві

тав учителів, школярів, батьків і 
всіх присутніх від імені прем’єр
міністра Литви Інгріди Шимоніте.  

Така промова нашого зарубіж
ного гостя і партнера зайвий раз 
підтвердила, що йдеться про по
дію не міського, обласного і навіть 
не державного, а міжнародного 

масштабу. Бо до неї причетні  від
разу три країни: Україна та Лит
ва, які разом відбудували школу. 
Та ще окупаційні війська РФ, бо 
обстрілявши свого часу кілька ра
зів навчальний заклад, за
вдали йому чималих руй
нувань і пошкоджень. 3
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У польському місті Карпач Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і голова Ради міністрів Республіки Польща Матеуш 
Моравецький обговорили питання зміцнення й розвитку двосторонніх відносин
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Попов Сергій Петрович, 25.01.1964 р.н., зареєстрований за адре-

сою: м. Луганськ, вул. Гулака-Артемовського, буд. 9, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК 
України, викликається на 10 год. 14.09.2021, 15.09.2021 та 16.09.2021 до слідчого 
відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, для до-
питу як підозрюваного та проведення інших слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019. Наслідки та по-
важні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Старший слідчий Михайло МОЖАЄВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Циганок Галина Анатоліївна, 27.12.1958 р.н., зареєстрова-

на за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд. 5, у поряд-
ку ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 10 год. 14.09.2021, 15.09.2021 
та 16.09.2021 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях (тел. 0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
просп. Космонавтів, 18, для допиту як підозрюваної та проведення інших слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22019130000000197 від 
02.10.2019. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені 
ст.ст.138-139 КПК України.

Старший слідчий Михайло МОЖАЄВ

Розшукуються спадкоємці за законом Калачової Людмили Павлівни, 

яка народилась 08 квітня 1936 року, та померла 

12 лютого 2021 року; на момент смерті проживала за адресою: 

м. Харків, пр. Науки, буд. 68, кв. 15.

Спадкоємцям звертатися до нотаріуса Літвінової Я. М., 

м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 123, кім. 23, протягом місяця 

з дня публікації цього оголошення. Тел. 097 771-55-12.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

06.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-
го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заве-
дена спадкова справа після смерті Пересипкиної Галини Василів-
ни, 21.12.1936 р.н., яка померла 31.03.2021 р., для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були за-
реєстровані з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, 
недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спад-
коємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В.,  
за адресою: Луганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

06.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-
го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведе-
на спадкова справа після смерті Кравченко Лілії Володимирівни, яка по-
мерла 26.04.2021 р., для встановлення кола спадкоємців, які бажають 
прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлою на 
день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, 
а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до приватного нотаріуса Глаговської О. В., за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде вида-
на ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши зая-
ву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

06.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного 
нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена 
спадкова справа після смерті Андрєєвої Катерини Іванівни, 21.03.1941 
р.н., яка померла 10.08.2021 р., для встановлення кола спадкоємців, 
які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з 
померлою на день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних 
спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців про-
шу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В., за адресою: Лу-
ганська обл, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщи-
на буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину по-
давши заяву нотаріусу.

В провадженні Селидівського міського суду Донецької області пере-
буває кримінальне провадження відносно Мокрого Олега Георгійови-
ча, 26.05.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Мокрий Олег Георгійович, 26.05.1965 року наро-
дження, викликається для участі в підготовчому судовому засіданні, 
призначеному на 21 вересня 2021 року о 10 годині 00 хвилин у примі-
щенні Селидівського міського суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Селидове, вул. Пушкіна, буд. № 4.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Суддя Хацько Н. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Харченку Сергію Володимировичу, 16.07.1962 р.н.,  
відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхід-
но з’явитися 13 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 14 слід-
чого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській об-
ласті за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-19-20), 
до слідчого Журби Ольги Марківни для вручення повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні 
№22014170000000111 від 19.11.2014 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки без поважної причини, до підозрюваного можуть бути 
застосовані заходи, передбачені ст. 139 КПК України.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

06.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районно-
го нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заве-
дена спадкова справа після смерті Клімова Олександра Михайловича, 
23.04.1926 року народження, який помер 23.05.2021 р., для встанов-
лення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, 
які були зареєстровані з померлим на день його смерті, та представни-
ків малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за запо-
вітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Гла-
говської О. В., за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Мен-
делєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоєм-
цям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Деркач Ірина Петрівна, 27.05.1976 р.н., зареєстрована за адре-

сою: м. Луганськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 3, кв. 240, у порядку ст.ст. 133, 
135 КПК України, викликається на 10 год. 14.09.2021, 15.09.2021 та 16.09.2021 
до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 
0645268110) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 
18, для допиту як підозрюваної та проведення інших слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019. Наслід-
ки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК 
України.

Старший слідчий Михайло МОЖАЄВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Яїцька Олена Миколаївна, 13.04.1965 р.н., зареєстрована за адре-

сою: м. Луганськ, квартал Шевченка, буд. 27, кв. 56, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК 
України, викликається на 10 год. 14.09.2021, 15.09.2021 та 16.09.2021 до слідчого 
відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, для допиту 
як підозрюваної та проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019. Наслідки та поважні при-
чини неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України. 

Старший слідчий Михайло МОЖАЄВ

ТОВ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬЯНС», 

код ЄДРПОУ 42642866 (далі — іменується Товариство) повідомляє, 

що рішенням учасника Товариства №4 від 02.08.2021 року  

прийнято рішення подати заяву до Національного банку України 

про виключення фінансової установи з Державного реєстру 

фінансових установ.

03.09.2021 Національний банк України прийняв рішення про виключення  
з Державного реєстру фінансових установ ТОВ «ФК «ШВИДКА

ГОТІВОЧКА» (код за ЄДРПОУ 42506957), ПТ «ЛОМБАРД
«ГРОШЕНЯТКО» ТОВ «АЛЬТА ФІНАНС» І КОМПАНІЯ» (код за

ЄДРПОУ 36577344) та КС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ У
ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ «ОФІЦЕРСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» (код за

ЄДРПОУ 26413774) на підставі поданих ними заяв.

Свідоцтво про реєстрацію Постійного Представництва Компанії «Сумітомо 

Корпорейшн» № 8220 від З вересня 2007 року було втрачено на території міс-

та Алчевськ. Місцем юридичної реєстрації та фактичного перебування Пред-

ставництва є Луганська область, місто Алчевськ, вулиця Шмідта, будинок 4.

Втрачене Свідоцтво Постійного Представництва Компанії «Сумітомо Кор-

порейшн» № 8220 від З вересня 2007 року, вважати недійсним.

Втрачені Свідоцтво про пра-
во власності для прогулянкових су-
ден та Свідоцтво про право плаван-
ня під Державним прапором Укра-
їни (судновий патент) для прогу-
лянкових суден на човен «Crownline 
270 CR» № US-JTC66490F607 з бор-
товим номером «Окунек», виданий 
на ім’я Чічкань Олександр Іванович,  
вважати недійсними.

Уточнення. В оголо-
шенні, опублікованому 
в № 171 (7039) «УК» від 
07.09.21 р., про втраче-
ний державний акт на 
право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯБ 
№ 625623, правильно 
читати: виданий на ім’я 
Карнаух Ксенії Устилія-
нівни.

Втрачене посвідчення громадянки, потерпілої від Чорнобильської 
катастрофи категорії 1 серії А номер 404110 від 25.10.2001 р., вида-
не Київською облдержадміністрацією на ім’я Козачок Ольги Петрівни 
та вкладка до нього номер 112802 від 25.10.2001, вважати недійсними.

Вважати втраченим Додаток до Диплома СК № 29568689 від 
26.06.2006 року, виданий Одеською національною юридичною акаде-
мією Овсепян Аліні Ванівні про отримання повної вищої освіти за спеці-
альністю «Правознавство» та здобуття кваліфікації юрист.

Втрачені документи на судно 

УОА 5152к на ім’я Романченко Володимир Ілліч, 

вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр-н (ка) Куренкова Марина Степанівна, 28.01.1977 року народження
(прізвище ім’я та по батькові)

що проживає за адресою Донецька область,  м. Шахтарськ, вул. Терешкової, б. 54. 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися «16» вересня 2021 ро-

ку о «10» годині 00 хвилин до другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за 
адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 22, в кабінет № 514

(найменування та адреса органу досудового розслідування, засоби зв’язку)
для участі у повідомленні про підозру та допиту в якості підозрюваного

(назва процесуальної дії)
у кримінальному провадженні № 32018050390000034

(найменування, номер)
відсутній на даний час

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
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 відря-

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

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

гроза 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
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 

який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, 
прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку непри-
буття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обви-
нуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, вста-
новлену законом.

Прокурор Краматорської окружної прокуратури                                         Чумак В. Е. 
 (прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого)                                            

Розшукуються спадкоємці померлої 24 жовтня 2020 року 
Штепи Зінаїди Нестерівни, 30.03.1941 року народження, що про-
живала в с. Шульгівка Петриківського району Дніпропетровської 
області, вул. Зелена, буд. 10.

Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох тижнів з дня 
опублікування даного оголошення до Петриківської державної 
нотаріальної контори за адресою: смт Петриківка Петриківсько-
го району Дніпропетровської області, проспект Петра Калнишев-
ського, буд. 71, тел. 0972283396, державний нотаріус Могильна 
Людмила Григорівна.

У зв’язку зі смертю Федоровича Миколи Вікторовича, 

09 вересня 1967 року народження, померлого 08 квітня 

2021 року, відкрилась спадщина. Спадкоємцям звертатися 

до 08 жовтня 2021 року до приватного нотаріуса Кам’янського 

районного нотаріального округу Дніпропетровської області 

Сухопарової Світлани Германівни за адресою: Дніпропетровська 

обл., м. Кам’янське, вул. Ковалевича, буд. 2, прим. 61, 

тел. 097-080-27-71.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ  

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 07.06,1985 

року народження, останнє відоме місце провадження:  
Херсон, вул. Перекопська, 163, кв. 65 відповідно до абз, 5 ч. 3 
ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 15.04.2019 року  
Херсонським міським судом Херсонської області по криміналь-
ному провадженню №12018230020001005 за обвинуваченням 
Дудченко Євгена Геннадійовича за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 
ч. 3 КК України постановлено ухвалу про здійснення розгляду 
справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку 
спеціального судового провадження.

Також Дудченко Є. Г. повідомляється про те, що йому не-
обхідно з’явитися 20.09.2021 року о 15-30 год. у каб.208 до  
Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, для участі у розгляді кри-
мінального провадження №766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187  
ч. 4, 289 ч. 3 КК України у якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті  
Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Корольчук Н. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської 

області перебуває кримінальне провадження №423/647/21, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
№12020130000000158 від 18.05.2020 стосовно Максаєва Олек-
сандра Анатолійовича, 08.05.1962 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК Укра-
їни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський район-
ний суд Луганської області викликає Максаєва О. А. у судове 
засідання, що відбудеться 17 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.  
у залі судових засідань № 1 Попаснянського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Попас-
на, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-

кування оголошення, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомлений з його змістом.

№ 51-7121км18
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє 
засудженого Януковича Віктора Федоровича, що розгляд кри-
мінального провадження за касаційними скаргами захисників 
Байдика Олександра Анатолійовича, Горошинського Олексан-
дра Олександровича, які діють в інтересах засудженого Януко-
вича Віктора Федоровича, на вирок Оболонського районного су-
ду м. Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеля-
ційного суду від 02 жовтня 2020 року, захисників Біленка Богда-
на Володимировича, Сердюка Віталія Анатолійовича, Федоренка 
Ігоря Люсиковича, Фозекош Андріани Андріївни, які діють в ін-
тересах того ж засудженого, на ухвалу Київського апеляційного 
суду від 02 жовтня 2020 року призначено на 11 годину 20 верес-
ня 2021 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному кримінальному 
суді Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Ки-
їв, 01043. 

Суддя Андрій ЧИСТИК
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оголошення

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

____________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному  

реєстрі з оцінки впливу на довкілля  
(автоматично генерується програмними 

 засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання) 

2021688000 
 (реєстраційний номер справи про оцінку 

 впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 

зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Метою планованої діяльності є будівництво ліній прийомки, сушки, підготовки та обробки посівного матеріалу 

СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» з облаштуванням складу хімічних препаратів за адресою: Черкаська область, 
Золотоніський район, село Подільське, вулиця Комсомольська, будинок 28.

Передбачається будівництво лінії, що включатиме: лінія приймання, сортування з зерносушарками, цех підго-
товки посівного матеріалу з очисткою та калібруванням, приміщення внесення фунгіцидів №1, приміщення внесен-
ня фунгіцидів №2, операторну, склад готової продукції, склад підготовленої продукції, склад зерновідходів, склад 
для зберігання препаратів (фунгіцидів, інсектицидів, мікродобрив), приміщення для зберігання відпрацьованої та-
ри, забрудненої фунгіцидами, інсектицидами, санітарно-побутові приміщення, склад ТМЦ, адміністративно-побу-
тове приміщення.

Річна потужність обробки зерна складатиме: кукурудзи — 7000 т, озимої пшениці — 7000 т, соняшника — 1000 т.
Для обробки кукурудзи використовуватимуть препарати: фунгіцид «Максим XL 035 FS» у кількості 7000 л/рік 

або «Арес» у кількості 3500 л/рік; інсектицид «Пончо», «Форс-Зеа», «Латіна» у кількості 35000 л/рік або «Редіго» у 
кількості 17500 л/рік; мікродобриво «Вітазим» або «Гуміфілд» у кількості 7000 л/рік, або аналогічні.

Для обробки соняшника використовуватимуть препарати: фунгіцид «Максим XL 035 FS» у кількості 6000 л/рік 
або «Арес» у кількості 2300 л/рік; інсектицид «Метакса», «Форс Зеа» або «Круізер 350» у кількості 10000 л/рік; мі-
кродобриво «Вітазим» у кількості 1000 л/рік, або аналогічні.

Для обробки озимої пшениці використовуватимуть препарати: фунгіцид «Максим Форте» у кількості 10500  
л/рік; інсектицид «Контадор макси» або «Іншур» у кількості 3500 л/рік; мікродобриво «Гуміфілд» або «Лідер 
Пульс» у кількості 3500 л/рік, або аналогічні.

Для санітарно-гігієнічних та виробничих потреб буде використовуватись вода з існуючої свердловини, для пит-
них потреб — привозна бутильована. Чисельність персоналу становитиме 70 чоловік.

Нове будівництво цеху по обробітку посівного матеріалу передбачається на території колишніх тваринницьких 
ферм, що знаходяться за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Подільське, вулиця Комсомоль-
ська, будинок 28, на відстані більше 1000 м від найближчої житлової забудови.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,  
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»,  

код ЄДРПОУ 25207363, місце знаходження: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова 52/3,  
тел.: (099) 174-74-08

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця,  
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються  

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному  
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності  

фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, 
+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Котяш Лада Павлівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме резуль-
тати оцінки впливу на довкілля.

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органом виконавчої влади, який реалізує державну  
політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ,  
що передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громад-
ських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання 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.

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, 

+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, 

+38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

         
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абза-

ці другому пункту 5 цього оголошення. 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та додатки.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

- СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова 52/3, з 13.09.2021 р., 
контактна особа Гайдамака Юрій, тел.: +38 (04737) 2-27-29;

- Новодмитрівська сільська рада Золотоніського району Черкаської області, місцезнаходження: 19734, Черкась-
ка обл., Золотоніський р-н., с. Нова Дмитрівка, вул. Чернишевського, буд. 19, контактна особа: Кухаренко Артем 
Володимирович, з 13.09.2021 р., тел.: +38 (04737) 2-92-96.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися  
з документами, контактна особа)

Повідомлення про проведення позачергових  зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Яготинагрохім»

Публічне акціонерне товариство «Яготинагрохім» (місцезнаходження: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Сільгосптехні-
ки, 1 (код ЄДРПОУ 05489313), повідомляє про проведення 23 вересня 2021 року позачергових зборів ПАТ «Яготинагрохім».

Збори відбудуться за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Сільгосптехніки, 1, кабінет керівника, кімната № 1. Початок 
зборів — о 10.00. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах — з 09.00 до 09.45.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право брати  участь у позачергових зборах акціонерів, — станом на 24 годи-
ну 21 вересня 2021 року. Станом на 21 вересня 2021 року — дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів, — загальна кількість акцій ПАТ «Яготинагрохім» — 10407660 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
із проектами рішення щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
Проект рішення: 
1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Яготинагрохім» у складі: Чучман Алла Василівна, Лисенко 

Микола Миколайович, Дмитрук  Надія  Тарасівна.
2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закрит-

тя цих Загальних зборів. 
2. Затвердження  регламенту проведення  позачергових зборів акціонерів ПАТ «Яготинагрохім». 
Проект рішення: 
1. Затвердити слідуючий  регламент зборів:
- Доповідаючий — 30 хвилин;
- Виступаючі — 5 хвилин.
3. Затвердження  актів  на списання сільськогосподарської  техніки  та автомобілів  ПАТ «Яготинагрохім».
Проект рішення: 
1. Затвердити акти на  списання сільськогосподарської техніки  та автомобілів ПАТ «Яготинагрохім». 
4. Про ліквідацію  ПАТ «Яготинагрохім» та затвердження  ліквідаційної комісії.
Проект рішення: 
1. Провести  ліквідацію  товариства, у зв’язку з тяжким фінансовим станом (відсутністю коштів) для подальшої роботи  

ПАТ «Яготинагрохім» неможливе.
2. Створити  ліквідаційну комісію в складі:
- Грицай Степан Степанович;
- Дмитрук Надія Тарасівна;
- Чучман Алла Василівна.
Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 

також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, та порядок реалізації акціонерами зазначених прав вста-
новлений ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами ПАТ 
«Яготинагрохім».

З матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 
9.00 до 11.00 год. за адресою: м. Яготин, вул. Сільгосптехніки, 1, кімната № 1, а в день проведення зборів — у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор ПАТ «Яготинагро-
хім»  Грицай С. С.

 Відповідно порядку, встановленому Статутом та Положенням про загальні збори ПАТ «Яготинагрорхім», документи для 
ознайомлення надаються на підставі письмової заяви, надісланої поштою або врученої особисто відповідальною особою 
протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами То-
вариства.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відпові-
ді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кож-
ного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради — незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів товариства.

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку ден-
ного) до проекту порядку денного приймається Наглядовою радою.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. 

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень 
із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рі-
шень. 

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представни-
кам акціонерів — документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену відповідно вимог законодав-
ства довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону 
України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами ПАТ «Яготинагрохім». 

Телефон для довідок (067) 537-40-30.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Соломко Сергій Миколайович, 18.05.1981 р.н., 
відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 
11 КПК України старший слідчий СВ УСБУ у Хмель-
ницькій області Синявський М.А. за погодженням з 
прокурором відділу Хмельницької обласної проку-
ратури Якушко Н. А. у кримінальному проваджен-
ні №22021240000000019 від 08.07.2021 повідомляє 
Вам про підозру в державній зраді, а саме у відмо-
ві в умовах окупації АР Крим виконувати обов’язки 
несення військової служби та вступу на військову 
службу до військових формувань Російської Феде-
рації, тобто переході на бік ворога в період збройно-
го конфлікту, а саме у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Соломко Сергій Миколайович, 
18.05.1981 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 15, 16 та 
17 вересня 2021 року до слідчого СВ УСБУ у Хмель-
ницькій області Синявського М. А. в каб. № 124 за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, 
тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73, для проведення слід-
чих та процесуальних дій (отримання письмового 
повідомлення про підозру, допиту як підозрювано-
го та проведення інших процесуальних дій) у кри-
мінальному провадженні №22021240000000019 від 
08.07.2021 за підозрою Соломка С. М. у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. На-
гадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість явки. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.

У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребуває обвинувальний акт із реєстром матеріалів 
досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні за № 52020000000000455 від 20 липня 2020 
року, в якому Немерюк Андрій Іванович обвинувачу-
ється у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2 ст. 366 КК 
України,  та Модлінський Микола Володимирович 
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2  
ст. 366 КК України. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 
липня 2021 призначено підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні № 52020000000000455 
від 20 липня 2020 року. У зв’язку з чим викликаєть-
ся Немерюк Андрій Іванович, 06 серпня 1973 року 
народження, який народився в Кавказькому районі 
Краснодарського краю Російської Федерації, грома-
дянин України,  зареєстрований та проживає за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 44, який 
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28-ч. 2  
ст. 366 КК України, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 20 вересня 2021 року о 10:00 год.  у приміщенні 
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41), головуючий суддя: Задорожна Л. І.,  
судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +22 +27 Черкаська +8 +13 +21 +26
Житомирська +7 +12 +21 +26 Кіровоградська +9 +14 +22 +27
Чернігівська +8 +13 +22 +27 Полтавська +9 +14 +22 +27
Сумська +9 +14 +21 +26 Дніпропетровська +10 +15 +22 +27
Закарпатська +6 +11 +22 +27 Одеська +11 +16 +22 +27
Рівненська +6 +11 +21 +26 Миколаївська +10 +15 +23 +28
Львівська +6 +11 +21 +26 Херсонська +11 +16 +23 +28
Івано-Франківська +6 +11 +21 +26 Запорізька +11 +16 +23 +28
Волинська +6 +11 +21 +26 Харківська +9 +14 +22 +27
Хмельницька +7 +12 +21 +26 Донецька +10 +15 +22 +27
Чернівецька +6 +11 +21 +26 Луганська +8 +13 +22 +27
Тернопільська +6 +11 +21 +26 Крим +12 +17 +21 +26
Вінницька +8 +13 +22 +27 Київ +12 +14 +24 +26

Укргiдрометцентр
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Наркобізнес у Європі 
став конкурентнішим  
і жорстокішим

КРИМІНАЛ. Бельгія та Нідерланди — центри торгівлі кока-
їном у Європі. Про це йдеться у звіті, складеному Європолом 
спільно з Управлінням боротьби з наркоторгівлею та злочин-
ністю ООН. 

У звіті констатується, що ринок торгівлі кокаїном стає деда-
лі конкурентнішим і насильницьким. Еволюція європейського 
ринку наркотиків призвела до фрагментації організованих зло-
чинних мереж. Якщо раніше одна наркомережа мала отримати 
«товар» від іншої, а потім продати його споживачу, то тепер по-
середники покупцеві не потрібні, і він може безпосередньо до-
мовитися з виробником наркотиків та організувати власну ме-
режу розповсюдження. Так, наприклад, кримінальні мережі За-
хідних Балкан налагодили безпосередні контакти з виробника-
ми наркотиків і посіли чільне місце на ринку оптових поставок 
кокаїну. Такий розвиток призвів до посилення конкуренції між 
наркомережами, а отже, й насильства.

У доповіді наголошується на необхідності викривати вироб-
ників наркотиків, бо саме це дає змогу перервати ланцюг по-
стачання кокаїну в Європу. Враховуючи, що кокаїн виробля-
ють із листя коки, яка росте в Південній Америці, Європол має 
невеликі можливості викривати виробників. Однак тут може 
допомогти міжнародна співпраця правоохоронних органів єв-
ропейських країн під егідою ООН. 

Наступним ефективним кроком для припинення постачан-
ня кокаїну з країн, де його виготовляють, має стати викрит-
тя шляхів потрапляння наркотиків у Європу. Головними точ-
ками, через які кокаїн потрапляє на континент, є Бельгія та 
Нідерланди. Порти міст Антверпена й Роттердама відіграють 
ключову роль у маршруті наркотиків з Латинської Америки до 
Європи. Обидва порти пропускають величезну кількість кон-
тейнерних вантажів, які є ідеальним способом доставки нар-
котиків, і мають чудове автомобільне сполучення з усім кон-
тинентом. 

«Торгівля кокаїном — одна з ключових проблем безпеки, 
з якими зараз стикаємось у ЄС. Майже 40% злочинних угру-
повань, що діють у Європі, причетні до торгівлі наркотиками, 
а кокаїнова торгівля приносить мільярди євро кримінального 
прибутку», — заявила керівник оперативно-аналітичного цен-
тру Європолу Джулія В’єдма. За її словами, розуміння нових 
викликів наркотогівлі допоможе ефективніше протидіяти за-
грозі, яку вона несе для громадян.

Данія хоче змусити мігрантів працювати
ПРАВА ЛЮДИНИ. Шукачі 

притулку в Данії тепер будуть 
зобов’язані працювати 37 го-
дин на тиждень, щоб отримува-
ти соціальні виплати. Цю вимо-
гу поширено на тих, хто отри-
мує пільги від держави протя-
гом трьох-чотирьох років, і тих, 
хто не опанував данську мову.

Прем’єр-міністерка Метте 
Фредеріксен заявила, що ці но-
вовведення передусім спрямо-
вано на жінок «незахідного по-
ходження», які живуть за ра-
хунок пільг. Останніми роками 
Данія неодноразово посилюва-
ла міграційну політику, і на сьо-

годні ця країна має одні з най-
жорсткіших міграційних законів 
у Європі. В уряді заявляють, що 
нові правила допоможуть мі-
грантам асимілюватися в дан-
ському суспільстві. Та є й ті, що 
називають їх хибними й неспра-
ведливими.

«Ми хочемо запровадити но-
ву логіку в міграційній політи-
ці, коли люди зобов’язані роби-
ти свій внесок і бути корисни-
ми для суспільства, а в разі, як-
що вони не можуть знайти по-
стійну роботу, то їм доведеться 
працювати для отримання соці-
альної допомоги», — заявила 

очільниця данського уряду. За її 
словами, уряд країни протягом 
довгих років «робив погану по-
слугу багатьом людям тим, що 
нічого від них не вимагав».

Згідно з офіційною статис-
тикою, шість із десяти жінок з 
Близького Сходу, Північної Аф-
рики й Туреччини, які перебува-
ють у статусі шукачів притулку 
в Данії, ніде не працюють. «Це 
серйозна проблема. Наша еко-
номіка потребує робочої сили, 
водночас ми маємо велику гру-
пу, насамперед жінок незахід-
ного походженням, які не є час-
тиною ринку праці», — сказала 

Метте Фредеріксен. Міністр за-
йнятості Данії Пітер Хаммель-
гард розповів, що робота, яку 
пропонуватимуть мігрантам, 
може варіюватися від збирання 
недопалків на пляжі до роботи у 
великих компаніях.

Кількість прохань про надан-
ня притулку в Данії різко ско-
ротилася відтоді, як у 2019 ро-
ці уряд країни очолила Мет-
те Фредеріксен. Із січня по ли-
пень цього року їх було отри-
мано лише 851. Пік міграції в 
країні припадає на 2015 рік, ко-
ли в Данію прибула 21 тисяча 
мігрантів. 
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Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Літо-2021 було найспекотнішим у Європі  
за останні 70 років

КЛІМАТ. Цьогорічне літо бу-
ло найспекотнішим у Європі за 
всю історію спостережень, про 
що повідомила Служба зміни 
клімату Європейського Союзу. 
Як і в більшості Північної півку-
лі, в Європі останніми місяцями 
відбулися екстремальні погод-
ні явища, серед яких аномальні 
дощі, що спричинили смертель-
ні повені в Німеччині та Бельгії, 
та спека, що стала причиною 
пожеж у південних регіонах. 
Середня температура з почат-
ку червня до кінця серпня бу-
ла майже на 0,1 градуса вищою 
за попередні найспекотніші літа 
2010 та 2018 років. Це порівня-
но невелике зростання. Але це 
також було на  градус вище від 
середньої температури у період 
з 1991-го по 2020-й роки, що 
свідчить про тривку тенденцію 
глобального потепління, спри-
чиненого людиною.

2020 року підвищення темпе-
ратури відбувалося нерівномір-
но, оскільки Південна Європа 
побила рекорди тепла, а в Пів-
нічній Європі літня температура 

була нижчою середнього рівня. 
Перші записи Служба зміни клі-
мату ЄС датуються 1950 роком. 
І вони свідчать, що літні темпе-
ратури 2021-го побили всі ре-
корди попередніх років. 

В Італії на Сицилії 11 серпня 
було зафіксовано температу-
ру 48,8 градуса. Якщо це буде 
підтверджено Всесвітньою ме-
теорологічною організацією, то 
11 серпня 2021 року стане най-
спекотнішим днем, коли-небудь 
зареєстрованим у Європі. До-
сі літній температурний рекорд 

належав Греції, де влітку 1977 
року було зафіксовано 48 гра-
дусів. У Гренландії 14—15 серп-
ня температура піднялася вище 
нуля втретє за останнє десяти-
ліття, внаслідок чого там упер-
ше в історії метеорологічних за-
писів випав дощ. 

Зміни клімату, спричинені 
людиною, роблять екстремаль-
ні погодні явища частішими та 
інтенсивнішими. Саме зміна 
клімату призвела до потужних 
повеней у Німеччині та Бель-
гії. Як і лісові пожежі, повені мо-

жуть бути пов’язані з високою 
температурою повітря. Тривала 
спека спричинює посуху, але 
через це збільшується і кіль-
кість водяної пари, яка утриму-
ється в атмосфері, що зумов-
лює збільшення обсягів дощо-
вих опадів. Коли зливи випада-
ють на пересохлу землю, вона 
погано вбирає воду і виникають 
повені. 

У звіті, опублікованому в 
серпні Міжурядовою групою 
ООН зі зміни клімату, прогно-
зується, що незалежно від то-
го, наскільки підвищиться гло-
бальна температура, Європа 
— це регіон, де клімат неми-
нуче стане спекотнішим і сухі-
шим. Критичну позначку поте-
пління, яка матиме негативний 
вплив на людей та екосисте-
му регіону, буде перейдено, як-
що температура підвищиться 
на два і більше градусів. Очіку-
ється, що в разі потепління на 
1,5 градуса, повені, спричинені 
сильним дощем, стануть час-
тими в усіх частинах Європи, 
окрім півдня. 

Відданий пес врятував життя своїй господарці
СВІТ ТВАРИН. У Південній 

Кореї пес на ім’я Бекгу знову 
довів, що собака — найкращий 
друг людини. 90-річна власни-
ця Бекгу, яка страждає на де-
менцію, живе в невеликому селі 
округу Хонсон. Наприкінці серп-
ня вона зникла безвісти. Коли 
поліція перевірила камери ві-
деоспостереження, то побачи-
ли жінку та її маленького білого 
собаку, які йдуть околицею се-
ла. Поліція розпочала пошукову 
операцію, залучивши до неї по-
жежну службу й волонтерів. 

Пошуковій операції заважа-
ла потужна злива. Але нарешті 
через 40 годин жінку знайшли 
посеред рисового поля майже 
за два кілометри від дому. Во-
на впала в одну з наповнених 
водою канав, у якій ріс високий 
рис. Старенька була не в змозі 
звідти вибратися. У пресрелізі 
місцевої поліції йдеться, що са-
ме Бекгу врятував життя своїй 
господарці, бо не полишав її ні 
на мить. Правоохоронці вважа-
ють, що під час холодної дощо-
вої ночі песик врятував жінку 

від переохолодження. І саме йо-
го тепловий сигнал вловив спе-
ціальний дрон, який запустила 
пошукова група. 

Нині жінка одужує в лікар-
ні. А Бекгу нагородили спе-
ціальною відзнакою за муж-
ність. Торік Національне про-
типожежне агентство Півден-

ної Кореї видало постано-
ву, яка дозволяє нагороджу-
вати відповідним званням по-
жежників і собак-рятувальни-
ків. Бекгу став першим соба-
кою, який отримав таку наго-
роду. На фотографіях із цере-
монії, на якій був присутній гу-
бернатор провінції, видно, як 

на шию Бекгу повісили гірлян-
ду з квітів. Донька 90-річної 
жінки Шім Гем-Сун розповіла, 
що вони взяли Бекгу з притул-
ку для тварин три роки тому. 
«Бекгу дуже сподобався моїй 
мамі, і тепер він ніби віддячив 
нам добром за добро», — ска-
зала Шім.
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